Referat af bestyrelsesmøde 28OCT21
21. december 2021
Kl 18.00 hos Køge Padel Klub
Til stede: Ole Egholm, Frederik Bentler, Christian Nybroe, Lasse Vedersø, Mickey
Oliver, Kenneth Sverker Nilsson
1) Godkendelse af referat fra 29SEP21
Referatet var slet ikke skrevet på grund af travlhed hos formanden. Så det
kunne af gode grunde ikke godkendes.
2) Status 2021-regnskab per d.d (CN)
Christian forklarer, at han ønsker at afgive kasserer-rollen hvis vi kan finde den
rigtige person til at erstatte ham. Der er enighed om, hvem vi skal spørge som
den mest oplagte.
3) Status FEPA EM (OE/LV)
Ole og Lasse beretter fra EM i Bilbao, at vi både er tilfredse med herrernes 5.plads og damernes 4.-plads. Der var også generel tilfredshed med FEPAs
afvikling af arrangementet, der kun havde få skønhedsfejl, og vores indtryk var
også, at spillerne var tilfredse.
Med de resultater som spillerne kom hjem med, så konstaterede vi, at vi
egentlig klarede det ret godt med tanker på, at vi havde flere af vores bedste
herre- og dame-spillere, der ikke kunne deltage denne gang.
Vi konstaterede også, at turen stod Dansk Padel Forbund i omkring 120.000
kroner.
4) Status FIP VM – økonomi, organisation.
Ole beretter, at også turen til Qatar kommer til at blive dyr for Dansk Padel
Forbund. Meget heldigt for vores økonomi har Qatars turistmyndigheder valgt
at finansiere hotel for vores spillere. Derfor har vi valgt at dele denne besparelse
nogenlunde ligeligt med vores spillere, som vi så til gengæld kan give et
flybillettilskud på 2.000 kroner per spiller.
Alligevel lander vi i et samlet budget på 130.000 kroner for at deltage i VM. Vi
er også dækket godt ind, med 2 trænere, 2 hjælpetrænere/fysioterapeut, 1
fotograf (Frederik Sangill) og 2 padelforbundsfolk (Ole og Lasse).
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5) Status Landsholds-retningslinjer (OE)
Head har oplyst os om, at vi er ved at nå maximum for vores tøjbudget, hvortil
der først kommer ny kvoter 01SEP22. I modsætning til tidligere tider har vi
derfor besluttet, at vi egentlig gerne vil have landsholdsspillernes tøj tilbage
efter endt international deltagelse, dog med den klare aftale, at de kan beholde
mindst én buks og én trøje som souvenir.
Vi er også enige om, at spillere, der har fået udleveret landsholdstøj hellere end
gerne må bruge det i andre sammenhænge herhjemme også. Det er bedre end
at tøjet samler støv i klædeskabet.
Vi skal lave nye trøjer til Lunar, som har valgt at der ikke skal Lunar logo på,
når der spilles i Qatar, af politiske årsager. Det bliver en ekstraregning på 105
trøjer i alt, som betales af Lunar. Vi trykker trøjen med alle sponsorer undtagen
Lunar, og ved hjemkomst trykker vi også Lunar på trøjen, sådan at
landsholdstrøjen bliver ”fuldendt” og får værdi for Lunar igen. Bentler sørger
for fakturering til Lunar, når vi ellers har styr på omkostningerne.
Vi har fået bestilt landsholdtøj til veteranerne lige lovligt sent, og dette
sammenkoblet med en forlænget leveringstid fra Head har gjort, at vi først får
leveret landsholdstøj til veteranerne i morgen 29OCT, som dernæst skal
trykkes, og fordeles til spillerne, der rejser både 30OCT og 31OCT. Lidt stress
på. Ole kaster tiden af til at sikre maksimal hurtig fordeling af tøj, og Bentlers
trykker har sagt, at han kan lave det fredag aften eller lørdag. Så vi håber det
hele spiller, sådan at spillerne kan have rigtigt tøj med til veteran-EM i
Vilamoura.
Omkring fremtidig opbevaring af landsholdstøj sørger Ole for, at have et ”lager”
af landsholdstøj, sådan at vi ikke skal i trykken hver gang vi sender nye spillere
til udlandet.
6) Status Padeltræneruddannelse?
Vi forventer stadig at have et træneruddannelsesprogram klart i starten af
2022. Vi har forskellige muligheder for personer/institutioner/kompetencer,
som vi skal konsultere, sådan at vi er sikre på, at vi får udbudt et program der
har en tilstrækkelig kvalitet.
7) Status Medlemsklubber
På mødet er vi nået til 38 medlemsklubber. Ole fik den 23. oktober sendt en
mail ud til samtlige padelcentre i Danmark med mulighed for medlemskab, og
i samme omgang sendte han også en speciel mail ud til samtlige klubber i
Danmark, som endnu ikke var medlem af Dansk Padel Forbund, for at ridse alle
fordelene op ved medlemskab. Lad os håbe der kommer noget ud af det.
Mens vi er stor-fornøjede over, at Danmark nu har rundet 500 padelbaner, så
burde vi måske også være tilfredse med at være nået 38 medlemsklubber. Men
i forhold til de forventninger vi havde, så er vi sådan set ikke nået vores mål.
Efter de gennemsnitlige forventninger, som vi af vores fremtidsquiz kan se, bør
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vi have 43 medlemsklubber ved udgangen af 2021. Vi har stadig 2 måneder
tilbage og kan håbe, at flere klubber melder sig ind.
8) Status Medlemscentre
Efter adskillige tests og grundige overvejelser synes vi endelig at vi har fundet
modellen for, hvordan vi kan tilknytte de private centre tættere til Dansk Padel
Forbund uden samtidig at gå på kompromis med vores ambitioner om at blive
optaget i DIF som specialforbund.
Vi har sendt mail ud til samtlige private padelcentre, hvor vi forklarer, at de får
alle de kommercielle fordele ved at være medlemscenter, mens de må undvære
de demokratiske fordele, sådan at Dansk Padel Forbund stadig kan være den
rigtige ansøgerkandidat til optagelse i DIF.
9) Kalender 2022, første halvår. Indhold?
Lasse arbejder fortsat på sagen. Vi afventer også den internationale kalender
fra både FIP og FEPA, som vi dog ender med at blive enige om, at vi ikke vil
vente på.
10)

Sekretariatsdrift og aflønning 2022

Vi er i bestyrelsen enige om, at vi er nået ufatteligt langt på frivillige ressourcer
primært fra bestyrelsens medlemmer, men også fra spillere i vores
medlemsklubber. Med tanker på de arbejdsopgaver, der ligger, ikke kun for
bestyrelsen, men også i det daglige administrations- og informations-arbejde
for padelforbundets mange aktiviteter, er der brug for adskillige
fuldtidsstillinger i Dansk Padel Forbund. Som bekendt ville vi også være i den
større halvdel af DIF, hvis vi var medlem, og her ville der også være støtte til
en række fuldtidsstillinger.
Vi skal derfor lave en plan for den bemanding, vi ser Dansk Padel Forbund skal
drives med – så professionelt som muligt – i 2022. Vel vidende, at mange
frivillige kræfter bakker op om et selvstændigt padelforbund, trækker vi også
veksler hos frivillige, som vi ikke kan forvente at gøre i en uendelighed. Frivillige
skal også have mad på bordet.
Vi forstår, at Dansk Padel Forbund er blevet udsat for kritik (som sædvanlig fra
tennisforbundet) for at have haft både aflønning af bestyrelse og aflønning af
bestyrelsesfolk, der har haft administrative opgaver for Dansk Padel Forbund
(tilfældet med Lasse, Christian og Ole, der siden 01JUL21 har fået en månedsløn
på 10.000 kr hver). Vi undrer os dog over kritikken, når vi netop ved, at selv
DIF har en fuldtidsansat bestyrelsesformand og to deltidslønnede
næstformænd, og når vi ved, at flere af de større idrætsforbund (fx DBU) også
har en betalt bestyrelse. Så vi er enige om, at vi kan organisere os som vi vil,
så længe vi ellers har opbakning fra vores generalforsamling. Endvidere er
bestyrelsen enig i, at vi gerne vil sikre en høj transparens omkring vores
aktiviteter.
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11)

Idrætskonference, Vejen

Ole fortæller, at han har fået en hel time til at underholde om padelsporten til
en idrætskonference i Vejen, hvor der deltager flere hundrede mennesker
indenfor dansk idræt. Ole er bedt om at underholde om padelsportens udvikling
generelt, og om kampen om at blive medlem af DIF. Også repræsentanter fra
DIF vil være til stede. Bestyrelsen bakker op om, at det er godt, at vi kommer
ud og fortæller vores case.
12)

Padelcentre ejet af kapitalfonde

Bestyrelsen konstaterer, at en større svensk-styret kapitalfond afsøger
Danmark for at opkøbe padelcentre, og at en kontrakt med overtagelse af Padel
Club er nært forestående.
Vi har en generel diskussion omkring fordele og ulemper ved at større
padelkæder ejes af kapitalfonde.
Dansk Padel Forbund er foreningsejet, og medlemmer er alene foreninger.
Dansk Padel Forbund anerkender dog de store bidrag til padelsportens udvikling
som private padelentusiaster og investorer har gjort ved at bygge padelbaner.
Hele 73% af danske padelbaner er på private hænder, hvilket er
væsensforskelligt i forhold til mange andre danske sportsgrene, hvor de fleste
sportsanlæg er i kommunalt eje.
13)

Medlemsklubber og CVR-numre

Ole har været vores aktuelt 38 medlemsklubber igennem, og konstaterer at 2
af disse ikke har noget forenings-CVR-nummer. Vi har en mindre diskussion
om, hvorvidt det er tilstrækkeligt at være medlem i Dansk Padel Forbund uden
at have et CVR-nummer, det mener flertallet dog er i orden, og at DIF heller
ikke har regler om, at deres forbunds medlemsklubber ligefrem skal have et
CVR-nummer.
14)

Rankedin kursus

Christian vil gerne udbyde et halvdagskursus i at lave turneringer på Rankedin.
Vi taler også om, at det eventuelt kunne blive en del af den kommende
træneruddannelse.
15)

Næste møde

Aftalt til at være 24. november klokken 18.00 online.
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