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Dansk  

Padel Forbund 

Brillerne 7 

2840 Holte 

www.danskpadelforbund.dk 

kontakt@danskpadelforbund.dk 

 

Deltagere: Frederik Bentler, William Menzel, Christian Nybroe, Lasse Vedersø, Line 

Larsen, Martin Tillisch og Kenneth Sverker 

Tidspunkt: 16. marts 2022 kl. 19:30 

Sted: Online 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet blev enstemmigt godkendt og underskrevet af referent og dirigent. 

2. Status årshjul. 

Løsninger og ønsker blev gennemgået i forhold de ting der er til rådiged i dag og 

ønsker for bedre overblik og planlægning i fremtiden.  Lasse og William kommer 

med et oplæg til bestyrelsen på hvordan det kunne se ud. 

Aktion: Lasse og William 

3. Status sponsorer. 

a. Sportmaster 

b. Lunar 

c. HEAD 

d. Andre 

De forskellige sponsorater blev gennemgået. 

Frederik har rettet henvendelse til Kulturministeriet og Danmarks Idrætsforbund 

for vejledning om håndtering af sponsorer i lyset af konflikten i Ukraine. Der 

afventes svar fra begge institutioner. 

Det er ikke muligt at få alle de bolde vi har aftalt da der simpelthen ikke er flere 

bolde i landet. Alternative løsninger blev diskuteret herunder at bytte bolde til 

mere landsholdstøj da vi er ved at løbe tør. 

Genforhandling og timing af eksisterende sponsoraftaler, og generel overvejelse 

omkring at værdien af sponsoraterne er stigende. 

Dertil blev der talt om nye potentielle sponsorer, bookingsystemet og 

registrering af aftaler, genforhandling og løbetid 

Aktion: Kristoffer og Frederik 

4. Status DPF erhvervsnetværk 

Der er allerede en del tilkendegivelser om tilmelding og der er stadig ledige 

pladser. Erhvervsnetværket kombinerer netværk og fast padelspil, og noget vi 

ser stort potentiale i. 

Aktion: Kristoffer 
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5. Vejen ind i DIF 

Det blev diskuteret hvilke ændringer vi skal igennem for at leve op til kravene 

for indlemmelse i DIF.  Vi er indstillede på at gøre alt der skal til, og de første 

væsentlig skridt i proffesionaliseringen af forbundet blev gennemgået i punkt 6. 

Aktion: - 

6. Status på etablering af sekretariat 

6.1. Sekretariat. 

Vi kickstarter etableringen af et sekretariat i arbejdet på at adskille politik, 

strategi og drift. Sekretariatet forventes etableret inden sommeren 2022. 

Aktion: Frederik 

6.2. DPF kontor i Idrættens hus 

Vi arbejder på at få et kontor etableret i Idrættes hus.  Det er der vi hører 

hjemme, og hvor vi kommer tæt på idrættens beslutningstagere, herunder 

adgang til væsentlige faciliteter til politiske og kommercielle møder, og 

simpelthen for at træde ind på den nationale sportsscene. 

Aktion: Frederik 

6.3. Ansættelser 

Frederik og William har mødt kandidater og formanden havde forslag til 

betingelser der blev oplyst værende indenfor, de af generalforsamlingen, 

godkendte rammer.  

Fremtidens opgavefordeling blev også diskutteret. 

Aktion: Frederik og William 

7. Status på bestyrelse 

Kenneth Sverker deltager som suppleant indtil det sidste medlem af bestyrelsen 

er fundet. Udvælgelsen af det sidste bestyrelsesmedlem foretages med DIFs 

retningslinier i forhold til diversitet og geografisk spredning i tankerne 

Aktion: Hele bestyrelsen 

8. Dansk Padel Forbunds strategi 

De tidligere forsøg på etablering af en strategi har ikke udmøntet sig i noget 

konkret, og belært af erfaringerne blev format og planer drøftet.  

Martin Tillisch vil planlægge og facilitere en kommende strategidag med fysisk 

fremmøde.  

Aktion: Martin Tillisch 
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9. Lunar Liga sæson 4 afslutning  

a. Venue 

b. Præmier 

c. Frivillige? 

d. Sponsorer 

Ambitiøse og spændende planer for en stor afslutning på Lunar Ligaen blev 

præsenteret og diskuteret,  herunder aftaler, logistik, priser, typer af billetter,  

middag og fest og aftaler med lokale hoteller. Vi har travlt da målet er at få det 

op og stå allerede nu som afslutning på den nuværende Lunar Liga sæson.  

Meget mere information om dette offentligøres snart. 

Aktion: Frederik og Kristoffer. 

10. Status ny hjemmeside 

Den nye hjemmeside blev gennemgået til alles store glæde.  Vi er ved opløbet,  

og ønsker at have den live inden vi har World Padel Tour og Lunar Ligaen 

afslutning. Vi blev enige om at d. 1. maj er deadline for launch.  

Aktion: Line og Christian 

11. Referat Generalforsamling 2022 

Godkendt og offentliggøres på hjemmesiden. 

Aktion: Christian 

12. Mødekalender 2022 

Tirsdag 19. april, onsdag 25. maj, torsdag 4. august, torsdag 15. september, 

tirsdag 25. oktober og onsdag 30. november.  

Ovenstående datoer lægges ind i kalenderen på hjemmesiden. 

Aktion: Christian 

13. Eventuelt 

13.1. Forretningsorden 

Martin Tillisch spurgte til om en forretningsorden forelå. Det er ikke tilfældet og 

det blev aftalt at Frederik vil høre DIF til om de har eksempel liggende med 

henblik på at den etableres frem mod næste møde.  

Aktion: Frederik 

13.2. Bestyrelsesansvarsforsikring 

Martin Tillisch spurgte til om der var tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring. 

Christian havde igangsat dette, og ville rykke for tilbud med henblik på tegning 

inden næste møde. 

Aktion: Christian 
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Referent  Dirigent 

 


