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Deltagere: Ole, Lasse, Christian, Line, Mickey, Kristoffer, Estelle og Frederik  
 
 

1) Årsrapport 2021 – status 

 

Regnskab godkendt. Omsætning på 1,445 mio DKK, overskud på en lille kvart 

million kroner. Regnskab afventer godkendelse af autoriseret revisor som 

vedtaget på generalforsamling.  

 

2) En tur rundt om bordet. Hvad har du lavet siden sidst? 

 

CN fortæller om støjrapport, Lunar Liga, Rankedin samarbejde. LV fortæller om 

Lunar Liga, der ved mødet var på 260 hold, Rankedin, DM-tanker og Final Four. 

Kristoffer fortæller om Linkedin og sponsortanker, Estelle om smarbejde med 

eventuelle sponsorer, Ole om DIF, medlemstal, fremtidsquiz, årsregnskab, 

kassererrolle, Etisk Komité, Line om interviews med vores nye 

medlemsklubber. Frederik har indgået sponsoraftale med Sportmaster og er i 

gang med flere potentielle sponsorer til kommende aktiviteter. Flere i 

samarbejde med Kristoffer.  

 

3) Fastlæggelse af generalforsamlingsdato 

 

Blev besluttet til 5. marts 2022 klokken 17.00 i Ikast.  

 

4) Hvem af os stiller op til generalforsamlingen 2022? 

 

Punktet udsat. Det må tiden vise. 

 

5) Budget 2022. Inputs søges. Udkast er lavet. Priser for 

spillerlicens (klubpris, medlemspris og normal pris) og 

medlemskaber. 

 

Bestyrelsen gennemgik budgettet detaljeret, og Ole blev bedt om at 

sammenfatte vores beslutninger. Det er hensigten, at budgettet stadig skal 

være i plus, og at vi skal kunne leve op til det. 

 

6) Kalender for aktiviteter 2022 

 

Lasse og Kristoffer har lavet en årsplan for DM og for SportMaster 

eliteturneringerne. DM for seniorer ønskes fremrykket til april 2022, hvilket et 

flertal i bestyrelsen godkendte. Hele bestyrelsen godkendte og bakker op om 

årsplanen for SportMaster Padel Series. 

 

Der var også stemning for at markere vores 5-års fødselsdag den 18. august 

2022 med et større arrangement. 

 

Forskellige turneringsmuligheder, også indenfor DM, blev diskuteret. 
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7) Opgavefordeling 

 

CN laver oplæg til opgavefordeling mellem bestyrelsesmedlemmerne til næste 

møde. 

 

 

8) Landsholdsstøtte – generelle retningslinjer for 2022 

 

 

Efter en længere snak blev vi enige om, at vi indtil videre har følgende 

retningslinjer for internationale deltagelser med vores landshold. Det er et 

arbejdspapir, og det er tanken, at vi løbende skal være i stand til at sikre mere 

og mere betaling for vores landshold. 

 

Landsholdsbetaling vil kunne blive styrket markant når vi en dag får midler fra 

DIF lige som 62 andre sportsforbund gør. 

 

 

DPF-betalinger til EM og VM 

    

 Seniorer Veteraner U18 

Obligatorisk DPF-spillerlicens Nej Nej Nej 

Tilmeldingsfees JA JA JA 

Landsholdstøj JA JA JA 

Flybillettilskud oversøisk 2000 kr NEJ 2000 kr 

Flybillettilskud Europa 1000 kr NEJ 1000 kr 

Hotelophold med morgenmad JA NEJ JA 

Kost under ophold DIÆT NEJ DIÆT 

Transport on location AD HOC NEJ AD HOC 

Afskedsmiddag JA JA JA 

Landsholdstræner JA JA JA 

Hjælpetræner og fysioterapeut NEJ NEJ NEJ 

DPF-koordination af hotel JA JA JA 

DPF-koordination af fly Kun rådg Kun rådg Kun rådg 

 

 

9) Veteran VM – status 

 

Vi har hensat midler til, at en træner kan deltage med veteranlandsholdene, og 

vi kommer med sikkerhed til at gennemføre ændringen for kvinder inden VM i 

Las Vegas i foråret 2022. Det kan være, at vi først får ændret det for herrerne 

efter Las Vegas.  
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10) PadelGuiden – aftale for 2022? 

 

Dansk Padel Forbund har besluttet at sikre materiale til Nord Advertising A/S, 

der gerne vil udgive PadelGuiden igen til efteråret. Bestyrelsen er også enige 

om at vi skal holde døren åben for andre medier, der gerne vil skrive om 

padelsporten. Bestyrelsen vil se frem til med glæde på, hvis nogle aktører 

vælger at dække padelsporten meget mere journalistisk end vi har oplevet indtil 

videre. 

 

 

11) Nyheder fra DPF som email fra hjemmesiden? 

 

Christian laver en knap på hjemmesiden der åbner op for denne mulighed. 

 

 

12) Status DIF Etisk Komité 

 

En samlet bestyrelse ønsker at Dansk Padel Forbund optages i DIF og gerne så 

hurtigt som muligt. Alle nøgletal for padelsporten i Danmark viser, at 

padelsporten allerede ville tilhøre den større halvdel af DIFs medlemmer, alene 

målt på de spillere, der er i Dansk Padel Forbunds 48 medlemsklubber.  

 

Frederik Bentler mener at der på nuværende tidspunkt er mulighed for at indgå 

en aftale med DIF om hvordan og hvornår DPF kan optages i DIF som 

specialforbund for padelsporten, og dermed også få anerkendt padel som en 

selvstændig sportsgren af DIF. Ikke nødvendigvis så hurtigt som Ole Egholm 

håber på, men på DIFs repræsentantskabsmøde i foråret 2023 til effektuering 

1/1-2024. Frederik Bentler bemyndiges herefter af den øvrige bestyrelse til at 

stå for forhandlinger med DIF. Ole Egholm ønsker ikke at give indrømmelser til 

DIF, og erklærede sig uenig i den mere kompromissøgende linie.   

 

 

13) Mødekalender 2022 

 

På mødet blev følgende mødedatoer fastsat. Torsdag 10FEB, lørdag 05MAR 

(generalforsamling), torsdag 14APR, onsdag 25MAY, torsdag 04AUG, torsdag 

15SEP, tirsdag 25OCT, onsdag 30NOV. Der blev aftalt ekstraordinært 

bestyrelsesmøde tirsdag den 1FEB for at diskutere fremtidig organisation af 

DPF. 

 

 

14) Godkendelse af referat fra sidste møde 

 

Med få ændringer blev referatet godkendt. 

 


