Bestyrelsesmøde DPF

Den 12. maj kl. 16.30 – 21.30

Indkaldt af:

LBÜ

Mødetype:

Referent:

PT

Deltagere:

Bestyrelsesmøde

LBÜ. KR, LL, IS, NEV, PF, EJ, PT,
Afbud. HT, CT

Referat
1. Godkendelse af referat fra sidste møde og protokollering af beslutninger: forretningsorden, præcisering af
rygeregler.
Referatet er godkendt via mail.
Bestyrelsens forretningsorden er blevet godkendt via mail og underskrives ved dette møde. CT kan ikke godkende
forretningsordenen, men er juridisk bundet, da forretningsordenen er godkendt ved flertals beslutning.
Bestyrelsen har udarbejdet præcisering af rygereglerne. Reglerne er sendt til alle klubber og dommere, og indskrevet i
klubmappen.
2. Ansættelse af udviklingskonsulent.
Ansøgningsfristen udløber d. 16. juni og vi håber at kunne ansætte pr. 15. august eller 1. september.
Bestyrelsen gennemgik budgettet for konsulentens aktiviteter og forventninger til arbejdsopgaver.
3. TDUU (træneruddannelse, Dommerlink, Nationale + internationale stævner, værktøjskasse)
NEV gennemgik ny hjælpetræneruddannelse. Uddannelsen tilrettelægges i samarbejde med DIF og målrettes
interesserede i klubberne.
Dommerne mangler et forum hvor de kan kommunikere sammen og evt. videregive informationer indbyrdes.
NEV undersøger om den hjemmeside som en af dommerne har oprettet kan bruges. Evt. kan benyttes dropbox eller en
Google account.
Nationale og internationale stævner i DK: Vi får oversat reglerne fra nordisk boule alliance til engelsk, sådan at
misforståelser undgås.
Ved nationale og internationale mesterskaber i Danmark skal der være 2 dommere.
Værktøj til dommere og turneringsledere. TDUU udvalgsmedlem Eli Nielsen arbejder i øjeblikket på et regneark der
kan tage højde for seedning og ranglistepoint.
Efteruddannelse af dommere: Det planlagte arrangement i forbindelse med DM er aflyses. Ideen er rigtig god så
bestyrelsen opfordrer TU og TDUU til at arbejde videre med ideen og budgetlægge til næste år.
4. Præsentation af DPF fordel
Punktet udsættes
5. Oplæg om tjenesteydelser
Henvendelser om opvisning eller lignende ved arrangementer videresendes til ISU.
6. Reklameregler
Bestyrelsen har diskuteret oplæg til reklame regler. ISU arbejder videre med et forslag.
7. Klager
Punktet udsættes til august, så appeludvalget har tid til at udarbejde principperne.

Bestyrelsen er opmærksom på at der skal udarbejdes både et protestreglement og et klagereglement.
8. NM veteraner
Spilleledelsen skal bestå af Niels Erik Villadsen som dommer, Chalot fra DPF samt en fra boulealliancen (Sveriges
delegationschef?)
Ib Sandbæk er delegationschef. Erik deltager sikkert også.

9. DM
Dansk statsborger med udenlandsk licens – kan man spille DM?
Bestyrelsen har besluttet at man skal have dansk licens for at deltage i danske mesterskaber.
Da man ifølge de internationale regler ikke kan have mere end én licens af gangen kan man ikke have både
udenlandsk og dansk licens.
10. Økonomi
Kim fremsender en balance
På mødet i september afholder Kim et mindre regnskabskursus.
11. Sekretariatet


Regler for optagelse på spillekalender og udsendelse af invitationer.

Pernille fremsender forslag til procedure inden næste møde.


Links til leverandører.

Forbundet reklamerer ikke for firmaer der ikke yder sponsorstøtte eller anden modydelse
12. Orientering fra udvalgene
Erik refererede fra møde med Sten Fladberg fra Sport One vedr. sponsorer.
Vi bruger en del af novembers bestyrelsesseminar til at snakke strategi for sponsoraftaler. Evt. inviterer vi sport One til
at komme med et oplæg.
Ungdomsudvalget. Preben har lavet et oplæg til en gymnasieturnering der skal løbe af stablen på gymnasiernes
idrætsdag d. 4. september. I første omgang skal Hvidover spille mod Rødovre. Arrangementet foregår hos Hvidovre
Petanque Klub.
13. Bestyrelsens huskeliste.
Listen opdateres efter mødet
14. Evt.
Bestyrelsen vendte behovet for at finde kandidater til posten som formand for DPF.

