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

Jørgensen og Alex Laugesen (til og med punkt 4) 

 

1. Referat fra sidst er I cirkulering og forventes godkendt snarest 

 

2. Gennemgang af mødets agenda 

 

 

3. Velkomst – Alex Laugesen 

 

4. Alex præsenterede arbejdet med strategien på fokusområdet vedr. klubudvikling. Der er fokus på 

at lave aftaler med så mange klubber som muligt – og gennem skriftlige aftaler sikre udviklingen i 

så mange klubber som muligt. 

 

 

5. Sponsorer orientering. Bestyrelsen vælger, på baggrund af svingende tilslutning til 

Erhvervsnetværket i Ballerup, at sætte dette initiativ på pause indtil grundlaget for konceptet er 

bedre på plads. Lunar har udløb på hovedsponsoratet med udgangen af april 2023 – dialog om 

forlængelse er påbegyndt. 

 

6. Økonomiopfølgning gennemgået. Overvejelser vedr. sikring af forbundets forretningsgange på 

økonomistyringen. Bestyrelsen overvejer at lave aftale vedr. bogføring og årsregnskab mv. med 

ekstern udbyder. 

 

 

7. Sekretariatet – Christian træder kraftigt tilbage med arbejdsopgaver. Christians opgaver skal 

fordeles til sekretariatet. William udarbejder en template til en præcisering af opgaver og omfang. 

Christian fører log med opgaver, der skal overtages af sekretariatet. 

 

8. Status på DIF. Der har været afholdt møder med DIF, Dansk Tennis Forbund og DGI. Der arbejdes på 

at udforske eventuelle samarbejdsmuligheder. Næste møde er planlagt til fredag d.14.oktober. 

 

 

9. Samarbejde med det svenske padelforbund. Christian orienterede om drøftelserne med vores 

svenske kolleger. Vi har mange fælles områder vi kan samarbejde om. Rankedin og Lunar Ligaen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 15. september 
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10. Strategiseminar planlagt til 20/21.januar 2023 på Tåsinge. Der vil være fokus på bestyrelsens 

fremadrettede strategiske arbejde. 

 

11. Al intern kommunikation i bestyrelsen foregår via Teams. Det forventes at man tjekker Teams 

løbende. 

 

 

12. VM i padel 2022 er officielt flyttet fra Qatar til Dubai. Bestyrelsen overvejer om vi skal være politisk 

repræsenteret uanset om DK deltager med hold. Kristoffer retter henvendelse til FIP´s sekretariat i 

forhold til DK´s muligheder for at koble sig på det idrætspolitiske program 

 


