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1. Actionpunkter fra seneste møde gennemgået + bestyrelsesansvarsforsikring 

2. Godkendelse af referat fra sidst - godkendt 

3. Status på økonomi/budgetopfølgning 

Gennemgang af status på de realiserede tal. Der er fuld fokus på sponsorindsatsen – og en 

generel konservativ tilgang til udgiftssiden. 

4. Strategi 

Punktet gennemgås næste gang 

5. Lunar Ligaen 

Lasse orienterede om udviklingen i Lunar Ligaen. Vigtigt at al info og kommunikation går 

gennem den ansvarlige (Lasse). Ny sæson står for døren – ny række kun for kvinder 

6. State Sommer Padel 

Nyt koncept designet til de mindre klubber og udendørs-centre – målrettet til spillere der 

skal til at stifte bekendtskab med turneringspadel 

7. DIF DM-ugen 

Frederik deltager på bestyrelsens vegne under DM-ugen (fredag). DPF har ingen officielle 

arrangementer i den weekend, så så mange spillere kan deltage som muligt. En 

landsholdstræning for kvinder er rykket til en anden dato. 

8. FIP Trænerkursus 

Der er booket baner i Odense – næste kursus placeres på Sjælland. Christian er ansvarlig for 

materialet og markedsføringen. Der er plads til 14 deltagere 

9. FIP versus WPT 

Bestyrelsen skal tage stilling til hvorvidt vi ønsker at afvikle turneringer generelt i 

internationalt regi – og hvorvidt vi ønsker at arrangere i det ene eller andet regi. Bestyrelsen 

afventer situationen generelt på verdensplan og spillernes stillingtagen. 

10. Turneringer for ungdom 

Efter sommerferien lanceres en TOUR for juniorer. Konkrete detaljer følger – der er sponsor 

på touren. 



11. DPF´s holdning til centrenes rolle i forhold til padels udvikling 

Bestyrelsen drøftede en generel holdning til hvordan centrene kan spille en rolle i 

udviklingen af padel – i særdeleshed for ungdommen. Bestyrelsen har drøftet flere konkrete 

tiltag – også med centre – med henblik på at udvikle ungdommen. Sekretariatet får til 

opgave at udarbejde konkret oplæg. 

12. Status ansættelse af ny medarbejder 

Ny mulig medarbejder har fået et konkret tilbud fra DPF – afventer melding. 

13.  KJs ansættelsesvilkår 

Frederik tager kontakt til DIF´s juridiske afdeling og får vejledning til udarbejdelse af 

ansættelseskontrakt. 

14.  Status SoMe person 

Frederik Pahuus har taget rollen som frivillig SoMe-ansvarlig. Bestyrelsen og sekretariat 

samler eventuelle ønsker til posts mv og sender via en månedsplan eller ugeplan til Frederik, 

så han fremover styrer eksekveringen. 

15.  Lasse Vedersø – overgang fra bestyrelse til sekretariat 

Bestyrelsen besluttede at Lasse overgår fra bestyrelse til sekretariat. 

16.  DIF proces og fremdrift 

Martin og Kristoffer orienterede om mødet med DIF. Der er lagt en plan for en formel proces 

frem mod optagelse. DPF skal levere en del data fra medlemsklubber – plan for dette 

iværksættes. Der er planlagt møde igen til september med DIF´s bestyrelse. 

17. EM Junior 

Det blev besluttet, at juniorlandsholdet kan deltage i slutrunden med fuld egenbetaling. 

18.  Bestyrelseshonorar 

Bestyrelsen overvejer om hvorvidt honorar fortsat skal være en del af bestyrelsesarbejdet. 

Dialog med DIF herom. 

19.  Veterantøj 

Der er stadig usikkerhed omkring en bestilling af tøj til veteranlandsholdet – vi har fået 

faktura, men tøjet er ikke kommet frem. Vi ved heller ikke om tøjet er noget vi kan bruge i 

forhold til design og tryk. Frederik undersøger og afklarer 

 

20. DIF kontor 

Kristoffer undersøger hvorvidt det er muligt at få adgang til DIF-kontor. Kontakt til Surf-Raft 

om kontorplads og adresse. 

 



21. Rankedin 

Christian orienterede om ændringer i Rankedin. Ændringer der er skabt for at de kan tjene 

flere penge på deres program. Det giver os nogle udfordringer, da det er essentielle 

funktioner til vores turneringsafvikling. Der er etableret møde med Rankedin fredag i denne 

uge.  

 

 

Actions til næste gang: 

William actions fra sidste møde mangler afklaring (årshjul og forslag til organisationsdiagram) 

Christian fil-organisering I Teams 

Christian skal lave orientering om forhøjelse af spillerlicens 

Christian skal sende pr for FIP-kurset til SoMe-ansvarlig 

Kristoffer laver oplæg til pilotprojekt med ungdomstræning i centrene 

Kristoffer laver oplæg til PM om Lasses ansættelse 

Christian laver online-skema til klubberne om DIF-tal og liste over prioriterede klubber 

Frederik tager kontakt til Claus fra HEAD om veterantøjet 

Kristoffer tager kontakt til Surf/raft 

Frederik finder dato til strategi-seminar 

Kristoffer kontakter DIF med henblik på et møde om bestyrelsessammensætning 


