Referat af ordinær generalforsamling 6. marts
5. april 2021
2021 klokken 16.00 til 19.00
Mødet foregik online.
Følgende stemmeberettigede var til stede (10 stemmer i alt):
Anders Kirkebæk Müller, Formand, Tåsinge Tennis- og Padelklub
Daniel Kvist, Formand, Fredericia Padel Federacion
Frederik Bentler, Formand, Rudersdal Padel Klub
Ilse Johannesen, Formand, Tisvilde Tennis- og Padel Klub
Jakob Raaschou Nielsen, Formand, Gladsaxe Padel Klub
Kenneth Sverker Nilsson, Formand, Køge Padel Klub
Lasse Vedersø, Formand, Roskilde Padel Klub
Line Larsen, Formand, Odense Padel Klub
Michael Gernot Scherning, Næstformand, Ballerup Padel Klub
Ole Bindslev, Formand, Holbæk Tennis- og Padel Klub
Følgende øvrige deltagere var til stede:
Christian Nybroe, Kasserer, Dansk Padel Forbund
Estelle Dehn-Christoffersen, Ballerup Padel Klub
Flemming Bøgh, Padel To The Medal
Mads Fuglsang, bestyrelsesmedlem, Dansk Padel Forbund
Michael Frandsen, Ballerup Padel Klub
Mickey Oliver, Ballerup Padel Klub
Mikael Thobo, midlertidigt bestyrelsesmedlem, Dansk Padel Forbund
Ole Egholm formand, Dansk Padel Forbund
Ole Jessen Hansen, Ballerup Padel Klub
Simon Stenderup, Fredericia Padel Federacion
1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere, og konstatering af mandater
Michael Frandsen, der også var dirigent på den ekstraordinære generalforsamling 21. august
2020 på Fyn, blev valgt til dirigent.
Michael Frandsen konstaterede, at generalforsamlingen havde 10 stemmeberettigede
deltagere. Der var dog kun 8 ved generalforsamlingens start, men inden længe var både
Tisvilde og Holbæk også til stede, således at vi var 10.
Ole Egholm blev valgt til referent.
Dansk
Padel Forbund
Augustvej 60
2860 Søborg
www.danskpadelforbund.dk
Kontakt@danskpadelforbund.dk
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Omkring stemmetællere var der enighed om, at hvervet kunne varetages af Christian Nybroe,
og der forekom tilstrækkelig tryghed ved dette, selv om det på en online generalforsamling i
princippet er umuligt at afgøre personvalg uden at stemmetælleren er klar over, hvem der har
stemt på hvem.
2) Formandens beretning
Formand Ole Egholm fik ordet, og fortalte i store træk det samme, som der fremgår af
ledelsesberetningen i Dansk Padel Forbunds årsrapport for 2020. Kort opsummeret kan vi
konstatere, at 2020 har været et både turbulent men også meget begivenhedsrigt år for Dansk
Padel Forbund. Lige fra forslag om at Dansk Padel Forbund skulle nedlægges på sidste års
ordinære generalforsamling (et forslag, der kun var bakket op af Dansk Tennis Forbund, men
som blev enstemmigt nedstemt), og så til den stærke vækst, som padelforbundet har oplevet
efterfølgende. I barske tal er Dansk Padel Forbund vokset
•
•
•
•
•

Fra 8 medlemmer ved udgangen af 2019 til 24 medlemmer ved udgangen af 2020
Fra 811 spillere i vores medlemsklubber ved udgangen af 2019 til 3.306 spillere ved
udgangen af 2020
Vi fik skabt en DPF Padel Liga med hele 39 hold i 2020
Antallet af padelbaner i Danmark steg fra 99 baner ved udgangen af 2019 til 203 baner
ved udgangen af 2020.
Dansk Padel Forbund fik organiseret over 35 turneringer med points til vores rangliste i
løbet af 2020, op fra 8 i 2019.

Dansk Padel Forbund ligger fortsat i konflikt med Dansk Tennis Forbund (DTF), der ønsker at
tage magten over padelsporten i Danmark. DTF arbejder på at fratage vores medlemskab af FIP,
et af de internationale padelforbund, og DTF har også netop kommunikeret af de vil udbyde et
”DM i padel” i løbet af forsommeren, og dette til trods for, at Dansk Padel Forbund allerede har
afviklet DM i 2018, 2019 og 2020 og allerede har annonceret datoer for afvikling af DM i 2021
også.
Formanden ser ind i et 2021, der fortsat står i den stærke væksts navn, og dette til trods for,
bestemt ikke på grund af, corona. Dansk Padel Forbund forventer at Danmark har et sted mellem
400 og 500 baner ved udgangen af 2021. Vi ser ind i en DPF Padel Liga med over 100 tilmeldte
hold i første halvår af 2021. Vi forventer at runde 40 medlemsklubber inden udgangen af 2021,
og selv om gennemsnittet af vores oprindelige forventninger til antal spillere ligger på 5.300 ved
udgangen af 2021, så tør formanden allerede nu godt spå, at medlemsskaren snarere kommer
op på 8.000 spillere ved udgangen af 2021.
Den store vækst giver også en række udfordringer: For det første, så er vi stadig et forbund,
der ikke er anerkendt af DIF. Vi har sendt medlemsansøgning afsted 16. april 2020, og aktuelt
er DIF ved at prøve at mægle mellem DTF og DPF om fremtiden for padelsporten. I denne lange
proces har Dansk Padel Forbund ikke adgang til offentlige midler, idet alle midler fra DIF til
padelsporten tilfalder Dansk Tennis Forbund.
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Herudover har vi nogle vigtige indsatsområder, så vidt vores frivillige arbejdskraft rækker, og
det drejer sig fortsat om
•
•
•
•
•

At
At
At
At
At

sikre rådgivning og opmuntring til alle, der vil bygge padelbaner
sikre klubudvikling hvor der spilles padel
få skabt meget bedre muligheder for børn og unge i padelsporten
sørge for finansiering til drift af vores landshold
blive meget bedre til at skabe og uddanne padeltrænere

Formandens beretning blev godkendt.

3) Præsentation af årsrapport til godkendelse
Formanden præsenterede årsrapporten, der har været sendt ud til medlemsforeningerne godt
en måned forud for mødet.
Han konstaterede, at
•
•
•
•
•

Omsætningen steg med 154% til 364.674 kroner
At medlemskontingenter kun udgjorde 7,7% af omsætningen
At overskuddet blev 179.570 kroner.
At forbundets egenkapital (= formue) blev mangedoblet fra 22.635 kroner ved udgangen
af 2019 til 202.204 kroner ved udgangen af 2020.
Formanden præciserede, at forbundet har valgt ikke at periodisere spillerlicenser,
medlemskontingenter og sponsoraftaler. Hvis Dansk Padel Forbund havde lavet en
periodisering af disse poster, ville vi i stedet have en omsætning der var cirka 99.000
kroner mindre, en egenkapital der var 99.000 kroner mindre, og et passiv der hed
”modtagne forudbetalinger” på 99.000 kroner. Så hvis vi kigger med mere konservative
øjne på resultatet, kan vi godt sige, at overskuddet ”kun” udgjorde cirka 80.000 kroner.

Formanden henviste endvidere til regnskabets noter, der både forklarer omsætningsfordeling og
specificerer omkostninger, og forklarede endvidere, at Dansk Padel Forbund har en klar ambition
om at lave så transparente regnskaber så hurtigt offentliggjort som muligt.
Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.
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4) Indkomne forslag, alle fra bestyrelsen

4.1. Forslag om fremadrettet aflønning af bestyrelsen i Dansk Padel Forbund
Der er ganske meget bestyrelsesarbejde i Dansk Padel Forbund, og vi har planlagt månedlige
møder resten af 2021. Vel vidende, at vi er en frivillig forening, så har vi igennem 2020 – og
med udsigter til 2021, der ser meget bedre ud – skabt råderum for, at vi kan aflønne vores
bestyrelse. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesmedlemmer at regne fra de kommende
bestyrelsesmøder, bliver kompenseret med 1.200 kroner per bestyrelsesmøde, man har deltaget
i. Det vil i værste (eller bedste!) fald betyde en omkostning på 100.000 kroner for Dansk Padel
Forbund.
Generalforsamlingen vedtog forslaget. Generalforsamlingen henstiller til, at bestyrelsesaflønning
foretages som b-indkomst.
4.2. Forslag om fremadrettet aflønning af sekretariat i Dansk Padel Forbund.
Der er ganske mange opgaver i Dansk Padel Forbund, der foretages ulønnet. Bestyrelsen vil
gerne bede om forhåndsgodkendelse fra generalforsamlingen til at udbetale op til 30.000 kroner
om måneden for sekretariatsopgaver frem til næste generalforsamling. Bestyrelsen har også
defineret, at sekretariatsopgaverne aktuelt primært er fordelt mellem 3 personer, som er Lasse
Vedersø (turneringsansvarlig), Christian Nybroe (kasserer og IT) og Ole Egholm (formand), som
skal deles ligeligt om sekretariatsaflønningen.
Bestyrelsen forslår, at dette først kan iværksættes, når vi får en økonomi, der tillader det, og
bestyrelsen nævner endvidere, at der kan være andre der skal have aflønning for særlige
opgaver inden for de udstukne rammer, hvis særlige opgaver dukker op undervejs.
Bestyrelsen beder generalforsamlingen om godkendelse til at iværksætte denne
sekretariatsaflønning, når bestyrelsen vurderer, at forbundets økonomi ikke alene kan bære det,
men vil have gavn af det.
Udgangspunktet er, at Dansk Padel Forbund også i 2021 skal skabe overskud, sådan at vi
samtidig kan skabe en fremtidig buffer der er lidt stærkere end den aktuelle.
Sekretariatsaflønningen
skal
–
ligesom
bestyrelsesaflønning
–
rapporteres
til
generalforsamlingen, der skal tage stilling til, hvordan den skal se ud efter generalforsamlingen
i 2022.
Generalforsamlingen vedtog forslaget, med ovenstående betingelser og understreger, at det ikke
må medføre, at forbundets formue forringes i forhold til ultimo 2020.
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4.3. Forslag om at tillade private padelcentre medlemskab uden stemmeret.
Bestyrelsen vurderer, at det kan være en fordel at private padelcentre også kan være tilknyttet
Dansk Padel Forbund, og vi overvejer en pakke, der giver de private centre mulighed for at få
afholdt ranglisteturneringer, få regelplancher og klistermærker, taleret til generalforsamlingen
(men ikke stemmeret). Det kræver få vedtægtsændringer, og modellen er ikke i konflikt med
vores ambitioner om at blive anerkendt af DIF og kendes fra blandt andre Dansk Golf Union.
Generalforsamlingen afviste forslaget, da flere deltagere mente, at forslaget ikke var grundigt
nok gennemtænkt. Et udvalg bestående af Frederik Bentler og Kenneth Sverker Nilsson vil prøve
at lave et mere konstruktivt og præcist forslag.
Generalforsamlingen konstaterede også, at en ændring om optagelse af private padelcentre med
stor sikkerhed vil kræve ny generalforsamlingsbeslutning, og der var på generalforsamlingen en
generel indstilling til, at der sker så meget i padelsporten for tiden, at det måske ikke skader
med en ekstraordinær generalforsamling i løbet af sensommeren, hvor et sådant forslag
eventuelt kan behandles.

5) Kontingent 2021
Det er generalforsamlingen, der beslutter kontingentets størrelse.
Bestyrelsen foreslår umiddelbart et uændret kontingent på 2000,- kroner årligt per
medlemsklub. Bestyrelsen foreslår dog også, at nystiftede klubber skal have mulighed for at få
det første år kontingentfrit.
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens kontingentforslag.

6) Valg af poster til bestyrelsen
Formand Ole Egholm, Kasserer Christian Nybroe, Frederik Bentler og Daniel Kvist er ikke på
valg.
Det efterlader 3 bestyrelsespladser på valg, hvoraf vi med sikkerhed ved, at Lasse Vedersø gerne
genopstiller.
Det viste sig faktisk, at der var i alt 5 kandidater til de 3 bestyrelsesposter, hvorefter
generalforsamlingen måtte foretage afstemning, efter at hver af kandidaterne havde
præsenteret deres valgtale.
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Der var generelt tilfredshed på generalforsamlingen med, at der ligefrem var behov for
kampvalg. Hver medlemsklub kunne stemme på 3 kandidater, og det gjorde alle 10
medlemsklubber.
Kandidaterne var følgende, hvoraf de 3 første blev valgt:
Lasse Vedersø (10 stemmer)
Line Larsen (8 stemmer)
Mickey Oliver (8 stemmer)
Estelle Dehn-Christoffersen og Mads Fuglsang fik ikke stemmer nok.
Til suppleanter valgte Mads Fuglsang ikke at stille op, mens disse to pladser bliver varetaget af
Estelle Dehn-Christoffersen og Kenneth Sverker Nilsson. Her var der ikke kampvalg.
Bestyrelsen består herefter af:
Ole Egholm, formand
Frederik Bentler, Næstformand
Christian Nybroe, Kasserer og IT
Lasse Vedersø, turneringsansvarlig
Daniel Kvist
Line Larsen
Mickey Oliver
Suppleanter:
Estelle Dehn-Christoffersen, veteranlandsholdsudvalg
Kenneth Sverker Nilsson
Ole Egholm, Frederik Bentler, Christian Nybroe og Daniel Kvist er på valg i 2022, og det er
bestyrelsessuppleanterne også.

7) Valg af medlemmer til ordensudvalget.
Ordensudvalget behandler sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller administration af
DPFs love, regler, herunder turneringsregler mm. Ordensudvalget har endnu i forbundets
historie ikke været i arbejde, men det kan komme anytime, og det er et krav for optagelse i DIF,
at man har et ordensudvalg, der består af folk der ikke sidder i bestyrelsen i Dansk Padel
Forbund.
Ordensudvalget har hidtil kun bestået af to personer, Michael Frandsen og Carsten Suh Høi
Meier, men skal består af 3 personer samt have en suppleant.
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Det blev besluttet – uden kampvalg – at ordensudvalget fremadrettet består af
Michael Frandsen
Carsten Suh Høi Meier
Ole Jessen Hansen
Michael Gernot (suppleant)

8) Valg af revisor
Dansk Padel Forbunds årsrapport for 2020 er udarbejdet uden brug af revisor, da kompetencerne
ligger internt i forbundet. Årsrapporten for 2019 var udarbejdet af revisor, men uden foretaget
revision, så den eneste forskel mellem 2019 og 2020 er at vi selv har skrevet regnskabet.
Revisionsmæssigt er der ikke forskel mellem årene.
Hvis Dansk Padel Forbund bliver medlem af DIF, skal regnskaberne revideres af en godkendt
eller statsautoriseret revisor. Bestyrelsen i Dansk Padel Forbund vurderer, at en sådan revision
vil koste et sted mellem 12.000 og 15.000 kroner + moms for forbundet, og mener ikke, at
økonomien endnu er til det.
Efter en konstruktiv debat om behovet for en autoriseret revisor var der på generalforsamlingen
enighed om, at Dansk Padel Forbund aktuelt ikke anvender revisor, men så snart vi får en
økonomi, der tillader lønudbetaling i forbindelse med sekretariatsdrift, så skal regnskaberne også
revideres, hvormed offentligheden kan sikre sig, at det foregår efter alle kunstens regler. Det
kan betyde, at vi kan håbe på, at 2021 skal revideres af en godkendt revisor.

9) Eventuelt
Det blev drøftet, at der kan være mulighed for at vi skal lave en ekstraordinær generalforsamling
i løbet af sommeren 2021.
Der blev også spurgt yderligere ind til forholdet mellem Dansk Padel Forbund og Dansk Tennis
Forbund, idet begge forbund interesserer sig for padelsporten. Formanden forklarer, at der i
bestyrelsen ikke hersker det fjerneste tvivl om, at padelsporten har brug for et forbund, der
alene tænker padel. Det forekom at have støtte blandt alle deltagerne.
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