Bestyrelsesmøde DPF

Den 2. maj 2013 kl. 16.30 – 22.00

Indkaldt af:

LBÜ

Mødetype:

Referent:

PT

Deltagere:

Bestyrelsesmøde

LBÜ. KR, LL, CT, HT, IS, PF, EJ, PT,
Eli Nielsen (for NEV under punktet: Nyt fra Udvalgene TDU punktet )

Referat
1. Godkendelse af referat fra mødet den 3. april + protokollering af beslutning vedr.
Klagesag fra Kirke Såby.
Bestyrelsen har siden sidste møde taget beslutning om ikke at kunne behandle klage fra
Jens Bjørnstrup Kr. Såby, da beslutningskompetencen ligger hos udvalget.
2. Nyt fra udvalgene – orientering.
ISU: Erik informerede om kontakt til TV Øst og om møde med DIF Kommunikation.
EU: Teambuilding weekend er aflyst, da det ikke længere var muligt at være det planlagte
sted. Samling for trupperne flyttet til Nordfalster Petanqueklub.
UU: Informerede om Fritterpetanque. Udvalget har planer om at tilbyde aktiviteten til
efterskoler og Spejderbevægelsen. UU frygter, at den nye heldagsskole vil sætte en stopper
for fritidsaktiviteter i klubberne. LBÜ informerede om, at DIF holder øje med udviklingen.
BU: I juni beslutter vi delegationschefer til Veteran NM. Der får vi også at vide hvem, der er
coaches.
TU: Har holdt møde i april. Referat kommer senere. Dommermappen og spillesystemer er
ved at blive klargjort til hjemmesiden.
Chalot har lavet aftale med Gylling vedrørende deres byfest.
Chalot repræsenter bestyrelsen ved Hvirrings 20 års jubilæum.
Vi udarbejder en procedure for bestyrelsens deltagelse i klubbernes jubilæer m.m. Chalot
laver et udkast.
TDU: Har holdt møde i udvalget. Referatet er endnu ikke fremsendt.
Eli er ved at udarbejde en vejledning vedrørende cirklens placering, der udsendes til alle
klubber.
TU og TDUU arbejder sammen om at lave et turneringsplanlægningskursus for dommerne
ved DM.
Det skal sikres fra 2014, at der kommer dommer på alle runder i Elitedivisionen.
Orientering fra CEP og FIPJP
Lotte refererede fra FIPJP’s bestyrelsesmøde: Der blev diskuteret doping . I den forbindelse
sagde FIPJP’s dopingslæge Dr. Cervetti, at de særlige undtagelsesregler vedrørende
betablokkere og alkohol er udgået. Han siger dog, at det må påhvile de nationale forbund at
få overbevist spillerne om, at alkohol og andre beroligende stoffer ikke høre sammen med
petanquesporten. Desuden opfordrede han til at de nationale forbund inviterer det nationale
dopingagentur til at komme og teste for henh. Doping, alkohol og andre stoffer for at vise
alvoren. En spiller må jo trods alt ikke have mere end 0,5 promille i blodet. FIPJP har sendt
brev til CMSB (Verdenskugle forbundet) som forhandler med WADA for at bede om, at vi
igen får indført totalt forbud mod alkohol og betablokkere. CEP har også besluttet at indføre
alkoholtests ved EM.

Desuden besluttede FIPJP nye VM regler, hvor i det nu er blevet præciseret, at for at spille
på et VM hold skal man have statsborgerskab i det land som man stiller op for. Der er en
undtagelsesregel for lande som har indbyrdes aftaler om statsborgerskab – bl.a. Monaco og
Frankrig. I sådanne tilfælde kan FIPJP’s bestyrelse beslutte at dispensere og give tilladelse til
at højeste en spiller har udenlandsk statsborgerskab. Det betyder, at vi i DPF er nødt til at
rette ind for vi er underlagt FIPJP’s regler.
3. Reception
Vi holder jubilæums reception for Lotte i anledning af hendes 50 års fødselsdag.
Vi holder det i egne lokaler d. 28/6.
4. Bestyrelsens huskeliste:
Handlingsplaner: Alle udvalgs handlingsplaner 2013-2014 skal færdiggøres senest
september.
Klager: Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Lotte, Lars og Chalot, der udarbejder
et oplæg til præsentation ved bestyrelsesmødet i juni.
Reklameregler: Der nedsættes en arbejdsgruppe til udarbejdelse af reklameregler. ISU og et
medlem fra TU. Arbejdsgruppen udarbejder et oplæg inden d 12. juni.
Rygning: Lars kontakter Jens Carlsson for formulering af præcisering af rygereglerne.
Tjenesteydelser: Prisliste og ydelser kommer på som punkt ved bestyrelsesmødet d. 12. juni
5. Bestyrelsens og formandens kompetence – og ansvarsområder.
Bestyrelsen debatterede rammerne for kompetence og ansvarsområder.
6. Godkendelse af bestyrelsens forretningsorden
Forretningsorden blev gennemgået og tilrettet.
Bestyrelsen godkender de sidste rettelser på mail, så den kan blive underskrevet ved næste
møde.
7. Breddepolitik
Chalot Thomsen kan ikke stemme for implementeringen af breddepolitikken 2013. Den
øvrige bestyrelse stemte for, og implementeringen af breddepolitikken 2013 er dermed
vedtaget.
8. Veterankvalifikation vedr. hold fra Kirke Såby som udeblev
Ved fremtidige turneringer skal regler og sanktioner for udeblivelse og udskiftning af spillere
præciseres.
9. Petanquestævne i København.
Lotte kontakter Marcus og beder om yderligere information.
10. Uddannelse/Kurser
Eli og Niels Erik deltager i bestyrelseskursus.
Lars og Pernille deltager i frivillighedskursus
Henrik har søgt DIF’s internationale uddannelse og er blevet optaget.

Lotte kontakter Niels Erik for udarbejdelse af en uddannelsesstrategi
1-2-Træner: Lotte, Chalot, Pernille, Henrik og evt. Niels Erik deltager i informationsmøde d.
22. maj kl. 10-12 Pernille tilmelder.
Gå-hjem-møde. Lotte og Pernille deltager.
11. NM:
Der er styr på det. Chalot udarbejder spillesystem og fungerer som spilleledelse.
12. Økonomi
Intet at bemærke
13. Evt.
U23 forsikringssag: Kim kontakter Willy Rasmussen fra DIF.

