Bestyrelsesmøde DPF

Den 7. marts kl. 16.00 – 22.00
Middag kl. 18.15 – 19.00

Indkaldt af:

LBÜ

Mødetype:

Referent:

PT

Deltagere:

Bestyrelsesmøde

LBÜ. KR, LL, CT, HT, IS, JC, PF, PT,
(HM)

Referat
0.

Velkommen til KUF (Kontor for udvikling og fællesskab)ved Helge Mogensen, faglig leder af KUF.
Helge informerede om baggrunden for oprettelsen af kontorfællesskabet mellem en række
mindre specialforbund.

1.

Meddelelser fra formanden og FU herunder økonomi.
Formanden informerede om, at sekretariatet var flyttet ind i KUF den 27.februar. Samme dag blev
der også taget afsked med Knud Erik.
Dommere får refunderet transportudgifter, ved deltagelse i dommermøder.

2.

Meddelelser fra sekretariatet herunder nye medlemstal.
Vi har ved medlemsregistreringen som blev afsluttet den 1/3 2013 3224 medlemmer mod 3122
sidste år.
Det lykkedes ikke at få Næstved Petanque klub til at medlemsregistrere rettidigt, så de er
registreret med 0 medlemmer.
Vi har fået 2 nye klubber. Den ene er Næstved Firmasport, der er genopstået som Petanque 2013
Næstved. Den anden er Midtfyns Petanque Klub. Velkommen til dem.
Reklameregler: Vi har ingen reklameregler lige nu. Ifølge vedtægterne skal bestyrelsen udarbejde
et reklamereglement. Dette har bestyrelsen ikke været opmærksom men eftersom bestyrelsen og
sekretariatet har fået en række henvendelser desangående, har bestyrelsen opdaget fejlen. Indtil
videre henvises til klubmappen ”afsnit 01-01”§ 10: Beklædning” og der nedsættes en
arbejdsgruppe efter næste repræsentantskabsmøde.
Pernille og Lars deltager i CPH Volunteers kursus for frivillige ledere.
Brabrand IF har købt reklamespot til DM ugen. De kan ses ved alle indfaldsveje til Århus i tiden op til DM.
Lotte siger et par ord ved Roskilde Åben i anledning af deres 25 års jubilæum.
NM: Ved NM er det bestyrelsen, der fungerer som turneringsledelse.
Chalot, Lotte, Ib og Henrik deltager. Vi skal huske vandrepokaler og medaljer.

3.

Støtte til formandens kandidatur til DIF’s bestyrelse.
Svømmeunionen opstiller Lotte til genvalg. Bestyrelsen bakker op om Lottes kandidatur.

4.

Udenlandske statsborgere:
Bestyrelsen er enig om, at udenlandske statsborgere ikke må deltage på det danske landshold.

Lotte skriver brev til klubberne.
5.

Logo:
Bestyrelsen valgte logo C. Der bliver arbejdet lidt videre med stregerne i kuglen.

6.

Handlingsplaner fra udvalgene på hjemmesiden
Handlingsplanerne bliver opdateret i løbet af 2013

7.

Forslag til Breddepolitik
Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde og breddepolitikmøde d. 3. april kl. 18-22.

8.

Har vi styr på Rep mødet?
Bestyrelsen gennemgik planerne for repræsentantskabsmødet.
Chalot finder hjælper til referatskrivning.
Preben ordner stemmepinde.

9.

Klage fra Jørgen Slot vedrørende for sent tilmeldte hold til veterankval og klage over afviklingen
af veterankvallen samt brev fra Glenn Bernstein vedrørende afviklingen af veterankvallen:
Ib kontakter Jørgen Slot vedrørende afviklingen af kvalifikationen.
Brev fra Glenn Bernstein. Lotte svarer Glenn
Lotte svarer Jørgen Slot vedr. Klagen om for sen tilmelding.

10.

Ældre Sagen – er der muligheder for et samarbejde?
Bestyrelsen nedsatte et udvalg bestående af Chalot og Lars med henblik på at udarbejde et oversigt over de
fordele, som lokale klubber har ved at være medlem af DPF. Dette skal kunne bruges til at motivere flere
klubber til medlemskab af DPF. Udvalget vil selv supplere med flere medlemmer.

11.

Meddelelser fra udvalgene
Udvalgene orienterede.

12.

Debat om mere taletid til udvalgene
Nogle af udvalgsformændene ønsker mere taletid til udvalgene. Formanden understregede, at
udvalgenes orientering bør foreligge på skrift, da bestyrelsesmøderne ikke er udvalgsmøder. Med
en skriftlig orientering har den øvrige bestyrelse mulighed for at stille spørgsmål. Det tager
unødigt lang tid at skulle gennemgå hvert udvalgs arbejde og det fjerne fokus fra det overordnede
strategiske og idrætspolitiske arbejde som ligger hos bestyrelsen.
Formanden kommer med et oplæg til ny forretningsorden, hvis indehold skal sikre, at udvalgene
får mulighed for at orientere på en anden måde end i dag.
Førstkommende bestyrelsesmøde efter rep. mødet.
Vi holder møde d. 3/4 kl. 18.00

13.

Evt.
Ingenting

