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Dansk 

Padel Forbund 

Augustvej 60 

2860 Søborg 

www.danskpadelforbund.dk 

Kontakt@danskpadelforbund.

dk 

 

Afholdt: 1. februar 2022 kl. 20:30 online 

Til stede: Frederik Bentler, Christian Nybroe, Lasse Vedersø, Line Larsen, Estelle Dehn-

Christoffersen, Kenneth Sverker Nilsson og Mickey Oliver som deltog ganske kort. 

1. Formandsskifte i Dansk Padel Forbund 

Frederik Bentler erstattede den 14. januar 2022 tidligere formand Ole Egholm, som 

konstitueret formand frem til generalforsamlingen den 5. marts i PadelWorld i Ikast. Frederik 

Bentler takkede sin forgænger for den store indsats som Ole Egholm har ydet for Dansk Padel 

Forbund, og gjorde opmærksom på at en mere kompromissøgende retning i forhold til DIF, har 

været væsentligt medvirkende til at det er lykkes at indgå en aftale med DIF om anerkendelse 

af padel som selvstændig idræt, og plan for optagelse af Dansk Padel Forbund som 

specialforbund for sporten. 

2. Generalforsamling 2022 

Michael Frandsen er valgt som ordstyrer til generalforsamlingen den 5. marts 2022. Michael 

Frandsen har ligeledes gennemgået vedtægter og afstemt, at alt korrekt afstemt i forhold til 

indkaldelse af generalforsamling. 

Generalforsamling afholdes den 5. marts 2022 PadelWorld i Ikast kl. 18.30. 

Indkaldelse sendes ud i henhold til vedtægter seneste den 5. februar 2022. 

3. Budget 2022 

Budget for 2022 blev gennemgået, revideret og godkendt af bestyrelsen. Budgettet vil være 

online i løbet af februar måned. 

4. Udtrædelse 

Mickey Oliver konstaterer at hans kompetencer ikke har udsigt til at komme i spil i den 

kommende periode, og meddeler at han træder ud af bestyrelsen, for at stille sit kandidatur til 

rådighed ved næste generalforsamling den 5. marts 2022. 

5.  Erhvervsnetværk 

Dansk Padel Forbund ønsker at etablere et erhvervsnetværk. Opgaven med  

facilitering af erhvervsnetværket gives til Kristoffer Jørgensen, som en udvidelse 

af den konsulentrolle Kristoffer Jørgensen i forvejen varetager.   

Netværket vil have deltagelse af 26 medlemmer og indtægten fremgår  

af budgettet for 2022 som kan findes online i løbet af februar 2022. 
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6. Fremtidig organisation 

Bestyrelsen skal i den næste periode arbejde på professionalisering af organisationen. Det 

betyder at aktivering af udvalg, etablering af sekretariat til administration og drift, og 

bestyrelsen skal arbejde med politik, strategi og udvikling. Det er en proces som så småt går i 

gang allerede nu, og en opgave som den ”nye” bestyrelse efter generalforsamlingen 5. marts 

2022 skal arbejde videre med. Bestyrelsen er i gang med at tale med egnede kandidater til de 

bestyrelsesposter der skal besættes på generalforsamlingen 2022. 

7. Aflønning  

Der er i bestyrelsen bred enighed om at bestyrelsesmedlemmer i Dansk Padel Forbund, over 

tid, ikke skal bestride lønnede sekretariatsopgaver, som det sker i dag. Der er også forståelse 

for at det har været nødvendigt i et ungt forbund, som i den grad har manglet hænder til den 

daglige drift af forbundets opgaver. Der vil fortsat være et honorar på kr. 1200,- for deltagelse 

på bestyrelsesmøderne.  

 

 

 


