i Racketlon Danmark
Forbundets ordinære generalforsamling
søndag den 24. Marts 2019 kl. 15.30

Birkerød Badmintonhal, Topstykket 26, 3460 Birkerød
Referent: Morten Jaksland, Bestyrelsesmedlem
0. Indledende bemærkninger
Indledende bemærkninger ved Claus, Formand (Vedlagt som bilag 1)
Kim Ljungbeg-Jensen gjorde som repræsentant for vort pengeinstitut
opmærksom på, at der var nye regler for dokumentation af vort forbund overfor
pengeinstituttet. Der skal sendes dokumentation på alle bestyrelsesmedlemmer,
og ikke som hidtil kun de tegningsberettigede.
1. Valg af dirigent
Thomas Ostenfeldt Larsen blev valgt.
Som referent valgtes Morten Jaksland.
Generalforsamlingen konstateredes lovligt indkaldt iht. vedtægterne, og er derfor
beslutningsdygtig.
Alle forbundets 4 medlemsklubber fremmødt, med i alt 13 stemmer fordelt med
-

Bagsværd Tennisklubs racketlonafd. 3 stemmer (v. Jesper Schou)
Furesø Racketlon 3 stemmer (v. Claus Lessél og Thomas Ostenfeld hhv. 2
og 1 stemme)
Holbæk Racketlon 3 stemmer (Morten Jaksland og Kim Ljungbjerg-Jensen
hvs. 2 og 1 stemme)
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Referat af Generalforsamling

Rudersdal Racketlon 4 stemmer (v. Claus Lessél og Thomas Ostenfeld hver
2 stemmer)

Derudover deltog bestyrelsesmedlemmerne Mads Bojsen og Stine Krogsøe
(begge uden stemmeret).
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år (v. formanden).
Bestyrelsens beretning fremført af formanden (herunder den sportslige
beretning fremført af Morten Jaksland) blev mundtligt præsenteret.
Bestyrelsens beretning er vedlagt som bilag 2:
Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt.
3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne kalenderår (2018) til
godkendelse (v. kassereren)
Regnskabet fremlagt ved kasserer Jesper Schou Nielsen. Regnskabets
endelige godkendelse blev udskudt til nyt punkt 7 da regnskabets endelige
godkendelse afhænger af kontingentfastsættelsen for 2018, hvortil der er
opponeret fra Holbæk Racketlon.
Regnskabet skal efterfølgende opstilles ud fra almindelig regnskabskotume.
Dette ændrer ikke på hverken resultat eller balance. Dette gøres af Jesper
Schou (kasserer).
Der forelå ikke en separat skriftlig beretning fra kassereren.
Regnskabet er vedhæftet som Bilag 3, og udviser et overskud på ca. kr. 8.000,
og en egenkapital på ca. kr. 25.000.
Forbundets likviditet ultimo 2018 var positiv med midler på forbundet
foreningskonto (anfordringskonto) på kr. 23.000
Forbundets tilgodehavender udgjorde ultimo 2018 kr. 4.000.
Forbundets forpligtelser udgjorde ultimo 2018 kr. 0.
Forbundet har ikke andre væsentlige aktiver eller passiver (tilgodehavender eller
forpligtelser).
4. Budget for det følgende (igangværende) år (2019).
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-

Regnskabet 2018 rundet op i 1000.
Alle RDT-turneringer behandles som ét samlet regnskab og DM behandles som
et regnskab. Turneringer (Selvstændige projektregnskaber) sættes til samlet set
kr. 0 (nettoresultat) for hhv. RDT og DM.
Fundraising som selvstændig post sættes til kr. 30.000 og midlerne forventes
anvendt til udvikling af racketlon i Danmark, herunder etablering af
racketlonmiljøer og foreninger.
Samlet driftsresultat sættes til at gå i 0.
Kasserer Jesper Schou sammenstiller generalforsamlingens beslutninger
omkring budget 2019, og fremsender Budget 2019 snarest.
Budgettet opstilles ud fra almindelig regnskabsmæssig kotume.
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
1. Justering af eksisterende vedtægter (bilag 3)
Justering af eksisterende vedtægter godkendt af generalforsamlingen
med følgende tilføjelser:
Tilføjelser:
a) Til indtrædelse af suppleant: Ret og pligt hvis ikke minimumsantallet
er overholdt.
2. Forslag om bestyrelsens pålægning om at indkøbe og honorere
for at sikre forbundets drift og udvikling. (bilag 4)
Godkendt med note om at folk skal betales efter udført arbejde, dog
åbnes for at der initialt kan udbetales beløb, hvis det er åbenlyst
nødvendigt for at arbejdet kan igangsættes, eller at igangsat arbejde kan
fortsætte, f.eks. arbejder, hvor der naturligt kan ske en delvis aflønning
6. Fastsættelse af kontingent (for medlemsklubber).
Opponentindlæg mod kontingent 2018 og 2019 fremført af Kim Ljungberg
Jensen (Kasserer, Holbæk Racketlonklub).
Opkrævning for 2018 opretholdes.
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Generalforsamlingen drøftede budget 2019 – med udgangspunkt i en
fremskrivning af Regnskab 2018.

Allerede udsendt kontingentopkrævning af grundkontingentet på 1250 kr. for
2019 er dermed forkert. Kassereren udsender kreditnota og krediterer
medlemsklubberne.
Alle nye medlemsforeninger er fritaget for grundkontingent i medlemsåret.
Furesø Racketlon, som blev stiftet i januar 2018, har fejlagtigt modtaget
opkrævning på kr. 625 for grundkontingentet 2018, og kassereren udsender
kreditnota og krediterer Furesø Racketlon.
7. Endelig godkendelse af regnskab
Regnskabet er godkendt af generalforsamlingen med det forbehold at Furesø
skal have penge tilbage.
Regnskabet er først endeligt godkendt, når det er signeret af den afgående
bestyrelse samt den interne revisor.
8. Valg af formand, Claus Lessél, Rudersdal Racketlon (lige år) (ikke på
valg).
Claus fortsætter
8. Valg af kasserer, Jesper Schou, Bagsværd Tennisklub, Racketlon Afd.
(ulige år). (fratræder, nyvalg skal ske for 2 år)
Jesper Schou Nielsen udtræder med tak for tjeneste fra bestyrelsen.
Til ny kasserer blev Thomas Ostenfeldt Larsen enstemmigt valgt.
9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (jfr. § 13).
1.
Stine Krogsøe, Furesø Racketlon (på valg, villig til genvalg
for 2 år) . Stine blev enstemmigt genvalgt for 2 år.
2.
valg)

Mads Bojsen, Bagsværd Tennisklub, Racketlon Afd. (ikke på
Mads fortsætter.

3.

Morten Jaksland, Holbæk Racketlon Klub (ikke på valg).
Morten fortsætter.

Side 4 af 16

DOCUMENT REFERENCE: 1418929645983

Dokument til digital underskrift oprettet 06-04-2019 af Claus Christian Lehmann Lessél. Pid: 9208-2002-2-887059454164

Det faste beløb (grundkontingent) sættes ned fra 1250 kr. i 2018 til 600 kr i 2019
+ 25 kr. pr kontingentbetalende medlem i den enkelte medlemsklub.

5.
Mads Wittrup, Rudersdal Racketlon, er i perioden indtrådt i
bestyrelsen (villig til valg, vælges for 2 år) Mads Wittrup ønskede ikke
at genopstille. Der var ikke kandidater til nyvalg.
10.

Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
1.

Vacant, kandidat søges (vælges for 1 år)

Malthe Thyregod ønsker at fortsætte som suppleant.
Ønsker Malthe Thyregod senere i perioden frem til næste generalforsamling at
træde ind i bestyrelsen, har generalforsamlingen besluttet, at han er valgt ind (og
den netop vedtagne vedtægtsændring i § 13 nye bestemmelse er følgelig ikke
gældende for Malthe Thyregod).
11.

Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
1.

Revisor - vacant, kandidat søges (vælges for 1 år).

Christian Wieth blev valgt in absentia som intern revisor via mundtlig
bekræftelse over tlf.
2.

Revisorsuppleant – vacant, kandidat søges (vælges for 1 år)

Jesper Schou Nielsen blev valgt som revisorsuppleant
12.

Eventuelt.

Danmarksmesterskaberne 2019 – snak om hvor og hvornår. Bestyrelsens
vigtigste opgave på næste bestyrelsesmøde.
Model opstilles for RDT hvor klubberne kan købe ind på konceptet. Drøftelsen
gik på placeringen af økonomisk overskud/underskud, hvem som leverer frivillig
arbejdskraft, fælles værdi af en samlet RDT for at løfte racketlonsporten i
Danmark, øvrige risici m.v.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Generalforsamlingen afsluttet ca. kl. 18.45.

Side 5 af 16

DOCUMENT REFERENCE: 1418929645983

Dokument til digital underskrift oprettet 06-04-2019 af Claus Christian Lehmann Lessél. Pid: 9208-2002-2-887059454164

4.
Kim Ljungberg-Jensen, Holbæk Racketlon Klub, er i perioden
fratrådt. Nyt medlem skal vælges (for 2 år) Der var ikke kandidater til
nyvalg.

Dato Thomas Ostenfeld Larsen
Kasserer (nyvalgt) &
Generalforsamlingsdirigent

Dato Mads Bojsen
Bestyrelsesmedlem

Dato Stine Krogsøe
Bestyrelsesmedlem

Dato Morten Jaksland
Bestyrelsesmedlem
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Dato Claus Lehmann Lessél
Formand

Indledende bemærkninger v. Claus, Formand
Formanden kan oplyse om følgende praktiske forhold inden vi går i gang med punkt 1 ”Valg af dirigent”:
Opdateret indkaldelse med agenda uddelt.
Gnf. er forbundets øverste myndighed – og vore papirer er vigtige ift. ansøgning om fondsmidler, ansøgning
om sponsormidler, samarbejder med andre parter etc.
Det gælder bl.a. regnskaber.
Oprindeligt forslag til dirigent har meldt fra pga. alvorlig skade/sygdom. Bestyrelsens forslag til dirigent har
derfor ikke haft mulighed for at forberede sig til dagen.
Dirigenten skal sikre, at der er sket registrering af, hvem som er de stemmeberettigede for hvilke
medlemsklubber.
Medlemstal for de 4 medlemsklubber er iht. CFR-indberetning 10, 0, 16 og 30.
Det betyder 13 stemmer i alt, fordelt på 3x3 og 1x4.
Vedtægtsændringer skal ske med ¾-flertal af de afgivne stemmer.

Valg af referent.
Der har ikke – som forventet – kunnet udsendes et regnskab for 2018 og budgetforslag for 2019.
Regnskab 2018 er ikke på forhånd godkendt og underskrevet af bestyrelsen.
For Regnskab 2018 er udført intern revision af Chr. Wieth, der har tilbudt dette, men ikke er valgt på
seneste generalforsamling.
Bestyrelsen har ikke udarbejdet et budget 2019.
Til punkt 6): Holbæk og kontingentsituationen.
Holbæk Racketlon har valgt ikke at indbetale kontingent 2018, men det berettiger iflg. min tolkning af
gældende vedtægter ikke til, at Holbæk har mistet stemmeret på nærværende gnf.
Til punkt 9e): Mads Wittrup har meddelt, at han alligevel ikke er villig til genvalg.
Papirudgaver af beretninger, regnskab, budget, beslutningsforslag, vedtægtsforslag foreligger ikke til
uddeling.
Der må forventes en gnf. af længere varighed.
Der er et blandet udvalg af øl/vand.
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Bilag 1
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Racketlontræning kl. 18.00 i Farum
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Bestyrelsens beretning – til forbundets ordinære generalforsamling
24. marts 2019
Samlet og redigeret af Claus Lehmann Lessél, formand.
Forbundets seneste generalforsamling var i juni 2018. Perioden for denne beretning dækker derfor ca. 9
mdr, mens regnskabsåret dækker hele 2018.
Forbundets arbejde hidtil var præget af en tilgang, der primært handlede om enkeltstående aktiviteter, hvor
afholdelsen af DM samt repræsentation i og deltagelse i FIRs events var de primære opgaver.
Den ny bestyrelse – med nyvalgt formand – lagde op til en anderledes strukturering og organisering af
forbundets arbejde - med det klare mål at få udbredt kendskabet til og få øgede muligheder for at spille
racketlon i hele Danmark over de næste år. Konkret fokus ville være på at skabe danske racketlonturneringer og få flere racketlonmiljøer og -klubber. Dette arbejde er godt i gang…

Sportslige beretning (af Morten Jaksland, sportslig ansvarlig)
Omfatter også perioden jan-mar 2019.

Det seneste år har vi fra bestyrelsens side forsøgt at øge den sportslige aktivitet på bredde basis,
hvor vi de seneste år har været stærkt repræsenteret på eliten. Det er lykkedes at afholde endnu
et succesfuldt DM, som denne gang var i Skovbakken (Århus) med godt og vel 100 deltagere heraf var de fleste nye spillere. Bestyrelsen konstituerede sig også med en målsætning om at
udvide de nationale tilbud således at vi kan få en større bredde af racketlonspillere. Det er
imidlertid en lykkedes godt med lancering af Racketlon Danmark Tour (RDT), hvor konceptet er
endagsturneringer. Første turnering i Birkerød var en stor succes med omkring 100 deltagere.
Ideen er at det skal være muligt at spille Racketlon i Danmark regelmæssigt, hvorfor de følgende
turneringer kommer omtrent hver anden måned. Med endagsturneringerne får vi også afprøvet
forskellige racketlon locations i Danmark hvor eksempelvis Nørresundby, Farum og Holbæk
kommer på banen med deres første rigtige racketlon arrangementer. Forhåbentlig kan
udbredelsen føre til at der kommer endnu mere gang i klubberne og måske nye klubber kan
opstå.
På elitesiden har vi sædvanen tro været flot repræsenteret på World Touren, hvor den trofaste
gruppe på omtrent 40 danskere har været aktive inden for de sidste to år. Sportsligt har der været
flere flotte præstationer og vi har desværre ikke mulighed for at fremhæve dem alle - men der kan
nævnes:
•

Herrehold +65 VM guld (Steen H, Graham C,

Side 9 af 16

DOCUMENT REFERENCE: 1418929645983

Dokument til digital underskrift oprettet 06-04-2019 af Claus Christian Lehmann Lessél. Pid: 9208-2002-2-887059454164

Bilag 2

Jesper Ratzer VM guld i herresingle for 5. gang i træk
Veteran +65 single: Guld og Sølv (Steen H. slår Graham C. i finalen)
SWT, IWT og CHA titler i single, double, mix, veteran = For mange til at nævne :-)

Bestyrelsen vil gerne takke alle for engagement i forbindelse med landshold og specielt jer der har
haft mod til at tage en holdkaptajn tjans - det kan ikke lade sig gøre uden jeres engagement.
En opfordring fra bestyrelsen og holdkaptajner: Husk at man skal løfte i flok når vi skal stille et
landshold - Det er en ære at spille for DANMARK - så husk på at jo flere individuelle forbehold og
krav der stilles, desto mere kompliceret bliver det for de sportslige ansvarlige.
RD har traditionen tro holdt fast i at afholde den internationale turnering på Club La Santa under
dansk flag. 2019 versionen havde 65 deltagere hvilket er rekord mange - Der skal lyde et stort tak
til Kresten Hougaard for vedholdenhed og engagement.
Sportslige rammer i øvrigt
Vi håber meget at se nye rammer for racketlon i de kommende år, og allerede i 2019 Holbæk Sportsby og
Espergærde Idrætsby
Vi tror, at de bedre rammer også giver flere racketlon-spillere.
Vi håber, at det lykkes for os og sammen med medlemsklubberne og lokale frivillige at få afholdt endnu
flere danske turneringer i 2019, så der bliver flere muligheder for vore spillere.
Med bedre og bredere træningsmiljøer og -muligheder håber vi også at kunne afholde landsholdssamlinger
o.lign.

Samarbejder og samarbejdslinje
Forbundet har valgt en klar samarbejdslinje med bl.a. de øvrige ketsjersportsgrene, landsorganisationer
indenfor sporten, leverandører m.fl.
Vi har fortsat vort gode samarbejde med DGI. Værdien af dette samarbejde må vi ikke undervurdere.

Socialt
Forbundet har ikke haft tid eller overskud til at forestå egentlig sociale arrangementer eller aktiviteter; disse
kunne ellers være med til at understøtte vores formål.

Administrativt
Administrativt har vi fået næsten alle de grundlæggende ting godt på plads. Det gælder bl.a. vor
dokumenthåndtering, hvor alt placeres på Dropbox, og Facebook, hvor der er flere administratorer på vores
side og grupper.
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•
•
•

Trods forsøg og den gode vilje hos bestyrelsesmedlemmer er det heller ikke lykkedes bestyrelsen af søge
midler hos fonde, legater og andre lignende støttemuligheder.
Vi fik etableret egen MobilePay MyShop-løsning. Det lettede indbetalinger fra bl.a. DM – og fremadrettet
også fra f.eks. RDT og træningspas.
Vi har etableret nogle interne vejledninger – for at sikre viden om, hvordan vi gør og forholder os til en lang
række ting.
Mange kender ikke racketlon – og nogle har i perioden prøvet racketlontræninger i vore klubber, men for
stor en del kommer kun få gange. Vi har derfor sidst på året sammen med et par af klubberne igangsat
udarbejdelse af et par velkomst-hæfter rettet mod nye spillere.
Alt arbejdet er foregået med frivillig arbejdskraft. Der er alene udbetalt mindre skattefrie godtgørelser og for
afholdte udgifter til ulønnet arbejdskraft, herunder kilometergodtgørelse, forplejning ifm. møder og indkøb af
lidt bolde og udstyr.
Samarbejdet i bestyrelsen har været og er rimeligt. Der har været rigtig mange bestyrelsesopgaver, men alt
for meget af arbejdet har dog ligget på alt for få hænder. Intentionen om, at sikre kontinuiteten i forbundets
arbejde og gøre det uafhængigt af enkeltpersoner er ikke lykkedes. Det betyder, at der desværre er en
markant risiko for, at forbundets arbejde og udvikling pludselig kan gå nærmest i stå.
Netop dette emne har været drøftet i bestyrelsen, og et fælles forslag fra 2 af vore klubber for at undgå denne
situation, skal behandles på generalforsamlingen.
Mads Wittrup er i perioden trådt ind i bestyrelsen, mens vor bestyrelsessuppleant Malthe Thyregod har valgt
at være aktiv udenfor bestyrelsen, og bl.a. i stedet har hjulpet til med DM.

Om forbundet og organiseringen
Vor egen 6-mands-bestyrelses sammensætning er som bekendt en god bred repræsentation fra vore 4
medlemsklubber. Det er vigtigt for at vi får ”alle med” og kan arbejde bredt.
Det er værd at huske på, at vi som forbund ikke er medlem af nogen landsorganisation. Vi er heller ikke
forpligtet overfor myndigheder eller kommuner, f.eks. Folkeoplysningsloven.
Det betyder, at vi i praksis har meget stor handlefrihed – og kan operere meget uformelt.
At vi ikke er medlem af hverken DIF, DGI eller DFIU betyder også, at vi ikke er dækket af idrættens
forsikringer.
På den anden side er det givetvis nødvendigt for forbundet at operere ”som om vi var”. Eksempler vil være
andres vurdering af os. Det er
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Det hele er udført med tanke på at gøre det mest muligt uafhængigt af enkeltpersoner, men dette er kun i
begrænset omfang lykkedes.

• Søger om faciliteter – f.eks. til og RDT.

Og så vil det generelt give os ”validitet” at der er ”god orden i vores eget hus”.
Alt arbejde er i 2018 foregået med frivillige hænder – og manglen på frivillige hænder er kritisk for
forbundets videre udvikling – og dermed udviklingen af racketlon i Danmark.

Internationalt organisatorisk
Vi er medlemsforbund i FIR. Vi har ingen direkte repræsentation i FIRs ledelse, men vor tidligere formand
Kresten Hougaard sidder i bestyrelsen, og vi har en fin dialog med Kresten om arbejdet i FIR.
FIR har afholdt ordinær og ekstraordinære generalforsamlinger som følge af især flytning af hovedkontor fra
Østrig til Schweiz. Vi har sikret, at vi har været repræsenteret til disse – enten ved et af vore
bestyrelsesmedlemmer eller ved fuldmagt.
Forbundet har i 2018 ikke selv haft ressourcer til at afholde internationale turneringer under FIR, og dette er
også fravalgt for 2019. Forbundet valgte imidlertid igen at give tilladelse til, at La Santa Open kunne
afholdes under ”licens” af Racketlon Danmark. Vor tidligere formand Kresten Hougaard var ansvarlig
turneringsarrangør, og vil også være det i 2019. Betingelsen er, at forbundet ikke påtager sig nogen form for
risiko eller forpligtelser, heller ikke økonomisk.

Idrætspolitisk
Idrætspolitisk har forbundet deltaget i de primære møder i FIR, dvs. især generalforsamlinger og
ekstraordinære generalforsamlinger.
Vi har som forbund støttet op om, at FIRs hovedsæde er flyttet fra Østrig til Schweiz.
Der er en række ændringer i FIR, som vi umiddelbart ikke påvirkes af. En af de spændende beslutninger er,
at man vil arbejde med Split-turneringer.
Forbundet har senest sagt ja til deltagelse i et samarbejde på tværs af ketsjersporten med de andre forbund
under DIF, DGIs afdelinger for vore sportsgrene og Dansk Padelforbund.
Det kan være begyndelsen på øget idrætspolitisk arbejde og samarbejde med ”de store”.
Bestyrelsen har valgt ikke at søge om optagelse i DIF som ”associeret medlem” hos et af forbundene for vore
4 sportsgrene. Vi tror på, at uafhængighed er vejen frem for os.
Årsagen til, at vi ikke kan være direkte medlem af DIF er, at DIF har minimumskrav til antallet af
medlemsklubber og antallet af aktivt udøvende. Og det er vi med 4 medlemsklubber med i alt 56
kontingentbetalende medlemmer meget langt fra at kunne opfylde.
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• Når vi indgår i samarbejder med de andre ketsjersportsforbund
• Søger om fonds- eller støttemidler

Endelig er der netop også indledt en meget uformel snak omkring Dansk Firma Idræts Union. Der er pt. intet
at berette herom.

Udviklingen hidtil
For ketsjersporten i Danmark synes der at være en svagt opadgående tendens – målt på medlemstal. Det
varierer utroligt meget fra landsdel til landsdel. Vi har en klar interesse i at der bliver flere
ketsjersportsspillere – uanset sportsgren. Vi tror på, at det vil have en positiv afsmittende effekt på antallet af
racketlonspillere.
Det gælder også for padel, som pt. er gået fra nærmest ingenting til at være en ketsjersport, som mange
kender, har hørt om – og som flere og flere dyrker. Padel er på kort tid formentlig blevet mere kendt end
racketlon.
Vi håber, at vi i senest sommeren 2020 får set 2-3 nye racketlonforeninger – og dermed medlemsklubber – i
Danmark. Gode muligheder findes i Århus, Herlev, Helsingør, Vejen og Nørresundby, hvor der er de
nødvendige ketsjersportsfaciliteter til at kunne lave hele racketlon-kampe og -træninger. Vi er sikre på, at der
er potentielle spillere nok ”derude”. Udfordringen er – igen – at der skal findes frivillige til at løfte
foreningsarbejdet. Det vil få bestyrelsens prioritet i 2019/20-sæsonen.

Økonomisk
Økonomisk er regnskabsåret 2018 gået meget tilfredsstillende – med et mindre overskud. Økonomien har
hele året været i god regnskabsmæssig balance, og der har været tilstrækkelig likviditet til at drifte
forbundet.
Det er også situationen her ved generalforsamlingen 2019.
Bestyrelsen har valgt at projekter har sin egen økonomi og regnskab, og følgelig at det er nettoudgiften som
ses i regnskabet. Ethvert projekts regnskab skal dog være synligt og transparent med mindre særlige forhold
taler imod dette.
Det betyder, at DM 2018 regnskabet er kørt som projekt, og med et overskud på ca. 10.000 kr. Det skal
dertil siges, at vi har mødt særdeles stor velvilje fra de lokale ketsjersportsklubber og Vejlby-Risskov centret
ift. leje af faciliteterne, en meget favorabel aftale og service omkring forplejningen og ikke mindst et større
deltagerantal end forventet.
Fremadrettet vil også DM 2019 og RDT 2019 (1-dages-turneringerne) køres som projekter.
Kasserer-hvervet og -ansvaret er formelt håndteret af Jesper Schou Nielsen, som også har stået for
udarbejdelsen af regnskabet for 2018, som fremlægges i dag. Både kasserer og formand har haft og har
adgang til forbundets konto i Sparekassen Kronjylland. Det er dog formanden som har stået for næsten 100
% af alle økonomiske transaktioner.
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Og samtidig har bestyrelsen medio marts 2019 - som aftalt på seneste generalforsamling - rettet henvendelse
til DGI for at høre om mulighederne for optagelse som selvstændig sport dér. Her bemærkes, at vore
foreninger kan optages i DGI, og i hvert fald 2 allerede er det.

MobilePay MyShop-løsningen blev etableret i juli 2018, og har vist sig nyttig i flere sammenhænge. Hele
bestyrelsen har adgang til MyShop, men der kan ikke foretages udbetalinger fra MyShop.
Via VISA-Dankort og den normale MobilePay kan formanden betale via MobilePay App’en.
Forbundet har kørt uden intern revisor siden seneste generalforsamling. Regnskabet for 2018 er internt
revideret af Christian Wieth, som trådte til i marts 2019 for at løfte denne opgave.
Bestyrelsen indstiller og anbefaler valg af Christian Wieth som intern revisor.
Bestyrelsen har ikke inden generalforsamlingen arbejdet med budgettet for 2019. Det der fremlægges i dag
af kassereren, er således ”nyt for alle”.
Detaljerne i økonomien rapporteres særskilt af kassereren – og indgår ikke i denne beretning.

Sponsorer
Forbundet kører uden faste sponsorer. Bestyrelsen har vurderet, at det af mange grunde er det bedste for
forbundet at lave aftaler fra gang til gang.
Vi kan i dette lys sende en tak til Squashlife, RSL, ProKennex, Victor og BTEX for rigtig gode aftaler om
køb af eller gratis levering af produkter. Ligeså har både Inside Sport og BTEX stillet op med stande til vort
DM.
Ejendomsselskabet Taurus og advokatfirmaet Bech-Bruun har støttet os – med direkte økonomiske midler til
DM.
Der er dog ingen tvivl om, at forbundet ved en fokuseret indsats kan få øget værdi – få større midler at
arbejde med – ved at intensivere sponsorarbejdet. Det nåede vi ikke i 2018.

IT
Forbundet har fået overdraget rettighederne til domænet www.racketlon.dk.
Vor website fungerer, og det mest basale er opdateret. Det sker i programmet WordPress.
Desværre har vi mangel på frivillige ressourcer til at drage fordel af de muligheder, som det giver os, og der
er ingen fra den tidligere bestyrelse, som ønsker at tage denne frivillige opgave.
Vi mangler at bruge det til at understøtte vore medlemsklubber, med f.eks. gode videoer, reportager,
nyheder, oplysninger om træningstilbud m.m.
Forbundets primære mail er racketlon@outlook.dk – og går til formanden. Det samme gør
info@racketlon.dk. Men vi udnytter ikke mulighederne for mails m.v. i vort domæne.
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Formanden har – som den eneste i forbundet – et VISA-Dankort, som trækker direkte på forbundets konto.
Kassereren har selv fravalgt dette.

Samlet set
Samlet set må forbundet siges at have haft en positiv udvikling i 2018, og det er fortsat i starten af 2019.
Vi har etableret os i mange af de vigtige grundlæggende henseender – og er blevet synlige i foreningslivet og
idrætslivet.
Forbundet er dog særdeles sårbart overfor manglende frivillige til at løfte både driften og udviklingen.
Det er også baggrunden for, at bestyrelsen bakker op om, at forbundet allerede for 2019 kan og vil honorere
for den indsats, som gøres for forbundet, ligesom bestyrelsen foreslår, at der direkte kan købes produkter,
ydelser og services, som bestyrelsen vurderer, er nødvendige for at opretholde forbundets drift og
udvikling.
Det lyder måske af mere end det er – men det er i lighed med de fleste andre ketsjersportsforbund. Der er
f.eks. tale om at betale for IT-arbejde, for kommunikationsopgaver, for instruktører til landsholdssamlinger,
for nødvendig eller relevant mødedeltagelse, for konsulentydelser og i det hele taget honorere og betale for
relevant arbejde, som forbundet ikke kan få frivillige til. Det er fortsat sådan, at det økonomisk skal være i
balance, og med minimal risiko for forbundet.
Bestyrelsen foreslår også generalforsamlingen en række mindre justeringer af vores vedtægter, så de gør det
lettere for alle at sikre vores formål og for klubbens daglige ledelse.

Udviklingen i 2019 og frem:
Fremadrettet for 2019 ser det positivt ud; vi har et klart bedre udgangspunkt for et succesfuldt 2019 end vi
stod med for ét år siden.
Vi bliver forhåbentlig større og mere etablerede. Vore kræfter bør i højere grad kunne bruges på det
opbyggende og udviklende arbejde fremfor det administrative.
Vi vil især søge at sikre
• Afholde 4-6 af vore 1-dages-turneringer
• Afholde DM 2019
• Få flere racketonforeninger og racketlonmiljøer.

Vi vil dermed også arbejde for – sammen med klubberne - at endnu flere deltager i lokale, regionale,
nationale og internationale turneringer. Dét er vigtigt for den gode oplevelse af racketlon-miljøet.
Vi vil fortsætte med at søge samarbejdslinjen med interessenter omkring vor sport.
Ikke bare forbundets – men hele racketlonsportens udvikling i Danmark er dog behæftet med rigtig meget
usikkerhed. Det kræver fortsat vedvarenhed og robusthed i arbejdet af alle i vor sport!
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Heller ikke mulighederne for at anvende det som samarbejdsplatform er i brug.
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Alle skal og bør tage ejerskab.
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