Til petanqueklubbernes bestyrelser

Brøndby d. 01.12.2013.

Kære formand og bestyrelse,
Grib dagen i DPF 

At deltage i ledelsen af Dansk Petanque Forbund byder på mange interessante muligheder og spændende
udfordringer. Formanden Lotte Büchert har meldt sin afgang d. 15. marts 2014 og DPF har brug for jeres hjælp
til at finde nye kandidater til formandsposten og til mange andre poster i DPF.
I Dansk Petanque Forbund føler vi, vi har et fælles ansvar med klubberne, om at finde kvalificerede opstillere til
poster i DPF og vi vil derfor bede klubberne og klubbernes bestyrelser, om at undersøge hvilke emner I har til
opstillere. Interesserede kandidater – eller klubbestyrelsen – skal ikke holde sig tilbage med at kontakte
nuværende bestyrelsesmedlemmer for at hente yderligere oplysninger.
Klubberne gør et fantastisk arbejde i lokale områder og med alle de daglige opgaver der skal løses, kan det
virke lidt fjernt, at der også skal samles kvalificerede kandidater til DPF – men det er alligevel en meget
påtrængende opgave.
Til Repræsentantskabsmødet 2014 skal der findes kandidater til en række bestyrelses- og udvalgsposter og for
at tage ”mystikken” fra at sige ”Ja tak!” til at deltage, har vi i medfølgende bilag, beskrevet mere præcist hvilke
opgaver der ligger i de enkelte udvalg.
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I de enkelte udvalg vil der ved Repræsentantskabsmødet den 15.3.2014. være følgende ledige poster, der skal
findes kandidater til:
Udvalg

Normeret til antal
medlemmer

Nuværende antal
medlemmer

Mangler i 2014

Breddeudvalget

Formand + 5 (reg.
formænd)

0

Formand og 5
reg.formænd

Informations- og
Sponsorudvalget

Formand + 2

0

Formand og 2
udvalgsmedlemmer

Turneringsudvalget

Formand + 3

1

2 udvalgsmedlemmer

Træner, Dommer,
Uddannelses Udvalg

Formand + 2

1

1 udvalgsmedlem

Ungdomsudvalg

Formand + 2

1

1 udvalgsmedlem

Eliteudvalget

Formand + 4

4

1 udvalgsmedlem

Appeludvalget

Formand + 2

1

1

Det vil sige, at lige nu mangler der 13 vigtige udvalgsmedlemmer ud af 20 mulige medlemmer. 2 udvalg har
ingen medlemmer og i samme 2 udvalg er formandsposterne også ledige til næste valg. Vi kan ikke forvente, at
der sker ret meget i udvalg, hvor der er ringe tilslutning.
Det meget uheldige er, at det også er i BU og TU, hvor bredden er præsenteret – altså 98 % af vore
medlemmer, at der mangler tilslutning.
Virker det ikke lidt underligt, at der er så ringe interesse i de udvalg, som tjener flest spillere?
Ud over disse vil der være en række poster – bl.a. suppleanter – som skal besættes.
I regionsudvalgene mangler vi alle medlemmer. Nye medlemmer kan få afgrænsede og præcise opgaver. I
bestyrelsen mener vi, det er meget vigtigt at have et velfungerende Regionsudvalg dækkende hele Danmark,
som f.eks. kan administrere landsdækkende og regionale turneringer.
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Vi vil gerne igen afdramatisere udfordringerne. Vi gør alle tingene på vore egne måder og ingen behøver følge i
forgængerens præcises fodspor. Mange gerne påtager sig opgaver der er veldefinerede og afgrænsede, og
kandidater kan selv være med til at afgrænse de opgaver der gerne vil deltage i.
DPF har ansat



en sekretariatschef som refererer til FU (Forretnings/økonomiudvalget) og
en udviklingskonsulent som refererer til lederen for udviklingskonsulenterne,

og begge er altid en stor hjælp for bestyrelses- og udvalgsmedlemmer. Der er sikkert ingen, der på forhånd ved
alt, når de indtræder i nye opgaver, og det er der forståelse for over hele linjen. Der er stor anerkendelse til de
personer, som vælger at bruge noget af deres tid på at få pétanque til at fungere i Danmark.
De mulige konsekvenser af en fortsat manglende interesse i at deltage i udvalgene, er enten at aktiviteterne
falder drastisk eller forbundet skal betale sig fra arbejdet. Vi ved også, at der kun er klubberne til at betale.
Hvis vi ikke har udvalgsmedlemmer, bliver det endnu sværere at skabe kontinuitet i forbundet, for det er
naturligt, at nogle udvalgsmedlemmer får lyst til at blive udvalgsformand og bestyrelsesmedlem og vi får derfor
mange flere motiverede kandidater til bestyrelsesposterne via udvalgsmedlemmerne.
I DPF’s bestyrelse tror vi, at årsagen til at det er svært at rekruttere udvalgsmedlemmer er dels manglende
viden om forbundet og dels manglende viden om udvalgsarbejdet. Derfor konkretiserer vi udvalgsopgaverne og
ansvarsområderne i vedlagte bilag.
Dette brev samt bilaget vil blive lagt på DPF’s hjemmeside, i håbet om, at der er mange medlemmer, som ser
dette og bliver interesseret i at lave et stykke arbejde for dansk pétanque.
Vores bøn til jer i de lokale klubbers bestyrelser er, om I vil være med til at løse vores fælles opgave, ved at
tænke over kandidater til formands- og andre bestyrelsesposter og sætte DPF’s udvalgsarbejde på
dagsordenen i klubberne.
I er naturligvis meget velkommen til at kontakte Lotte eller Lars, men I er også velkommen til at kontakte
sekretariatet eller udvalgsformændene direkte.

Med venlig hilsen
Dansk Petanque Forbund

Lotte Büchert
Formand
Mobil 27 26 60 74

Lars Lloyd
Næstformand
Mobil 25 36 58 04
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