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Deltagere:  Frederik Bentler, William Menzel, Martin Tillisch, Christian Nybroe, Kristoffer 

Jørgensen samt René Aarup Olsen (kun punkt 1)  
Tidspunkt:  1. November 2022 kl. 18:30  
Sted:  Teams  

  

1. Præsentation af René Aarup Olsen 
René præsenterede sig selv for bestyrelsen med fokus på kompetencer og den 

profil, som han ønsker at bidrage med i eventuelt bestyrelsesarbejde. René 

supplerer bestyrelsen på den vacante plads frem mod næste generalforsamling. 
  

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Alle forudgående referater er godkendt. Christian sørger for publicering på 

hjemmesiden. 

 

3. Fremdrift på beslutninger og opgaver fra sidste møde  
Fra 28.6:   

Christian fil-organisering I Teams – William taler med Christian herom (løst)  
Martin finder dato og form for seminar (løst)  
Kristoffer meddeler DIF, at DPF er klar til en proces vedr. bestyrelsens opgave 
(løst)   
Martin hjælper Frederik med agenda, prep proces til næste møde (løst)  

Fra 15.9:  
CN se på praktik ifht Tåsinge i Januar  
CN vil undersøge med revisor om DPF's momssituation er ændret, og vil give besked 
på kommende møde hvis er tilfældet. (vi afventer svar fra revisor) 
Ad klubsstrategi vil Alex/Kristoffer validere interesse med klubber, samt   
detaljere budget for tilbud ifht prissætning (Alex er i gang med at  
Sekretariet ser på mulighed for at tilbyde medlemmer årlig autofornyelse   
på betalinger. (Endnu ikke løst – Christian kigger herpå) 
MT bistår sekretariat/CN med at lave en ramme for 2023 budget (forløb er i gang) 
WM bistår med kortlægning af sekretariats opgaver via   
skabelon (er løst) 

 

4. Opfølgning på f klubudviklingsstrategien 
 

Punktet blev berørt og drøftet under punkt tre 

 

5. Sponsorer 
Vi gennemgik status for sponsorarbejdet. Vi er fuldt med i forhold  

til vores forventninger til året. 
  

  

Referat af best. møde tirsdag d. 1. november 2022 
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6. Status på DIF – proces mod selvstændigt forbund  
Klubdata er indsendt. Vi mangler at færdiggøre et bestyrelsesdokument som 

ligeledes skal indsendes til DIF. Frederik rykker DIF for indkaldelse til 

styregruppemøde. Der skal udformes en ansøgning, som skal afleveres senest til 

januar. Christian taler med Surf & Raft om muligheden for at få udleveret deres 

ansøgningsmateriale. Christian spørger ligeledes til muligheden for en 

flyverplads hos Surf & Raft.  
  
 

7. Økomomi 
Vi gennemgik økonomistatus. Vi har igangsat en proces frem mod budget 2023. 

Budgetopfølgning følger forventningerne. 

Action: Sponsoraftaler og ansættelseskontrakter lægges på fællesdrevet. KJ 

ansvarlig herfor. 
  
  

8. Sekretariatet 
Der er nu skemalagt faste sekretariatsmøder. Der er drøftelser om hvordan vi 

skal sikre sekretariatets drift i fremtiden og generel drøftelse om 

opgavefordeling. 

 

Christian har kategoriseret og skemalagt sine opgaver. Christian og Kristoffer 

taler sammen hvilke opgaver der kan overtages af sekretariatet 

 

Kristoffer orienterede om samarbejdsmøderne med DTF/DGI. Der er etableret 

møde igen ultimo november.  
  

9. Strategi – DIF strategi proces med Pernille 
Drøftet at processen skal dække det bredere omkring vision/mission der 

oprindeligt var på agendaen til seminar i januar. Derfor aftalt at seminar i 

januar anvendes til 1) eventuelle afrundinger og drøftelser af strategiske 

spørgsmål relateret til DIF ansøgningen med deadline i januar 2) Drøftelse 

af udvalgte centrale emner for forbundets strategi med særlig fokus på klar 

linke og identificering af udvalgte primære actions.   

 

10. AOB  
 

WPT Contract with FEPA Member Federations – fremsendt (Frederik undersøger 

hvad stemningen er i de øvrige FEPA-medlemslande – vi kan ikke konkludere 

noget på deres ønsker om at afvikle deres turneringsformat) 

 
Frederik undersøger om han har mulighed for at stille op til interview i 

forbindelse med indsamlingsprojektet – alternativt må vi stille med anden 

person. 

 

Frederik meddelte, at en nærtstående netop er blevet ansat i Danish Padel 

Open. Blot til orientering. 

 


