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Punkt 3: Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens skriftlige beretning
Petanqueåret 2013
Repræsentantskabsmødet 15. marts 2014
Aktiviteter generelt
Internationale mesterskaber:
Vi har i 2013 igen været værter ved en række større mesterskaber. Det drejer sig om NM, NM for veteraner samt EM U23 kvalifikationsturnering. Det er særdeles ressourcekrævende for forbundets frivillige
og ansatte samt for de klubber som har haft værtskabet for disse arrangementer ligesom det er økonomisk omkostningstungt for forbundet at afholde disse. Samtidig må vi også erkende, at netop fordi vi
siden 2011 har været værter for to EM’ er, så var vi i 2013 meget bedre til at planlægge disse, da vi allerede i planlægningsfasen havde et vist overblik over, hvilke opgaver der skulle løses i forbindelse
med et mesterskab. Igen i 2013 har vi fået ros for alle tre arrangementer af de deltagende nationer.
NM i Åstrup var på alle måder et rigtig flot arrangement i fantastiske omgivelser og med en skare af frivillige som havde sat alle sejl til, må man sige, at dette mesterskab på alle måder blev en succes. Det
samme gjorde sig gældende for NM for veteraner som blev afholdt hos Vestfyns Petanqueklub. Det
var tydeligt, at Vestfyn kunne trække på erfaringerne fra de DM ‘er som er blevet afholdt her og det
gjorde, at NM for veteraner lykkedes så flot. Også her blev turneringen båret af de frivillige. EM U23
kvalifikationsturneringen blev afholdt i Høng. Høng Petanqueklub er også kendetegnet ved deres
mange frivillige som er parat til at yde en ekstra indsats når DPF banker på. Det var medvirkende til, at
de unge mennesker som deltog i kvalifikationen fik en rigtig god og oplevelsesrig weekend. Tak til alle
tre klubber som har stillet faciliteter og frivillig arbejdskraft til rådighed, så DPF har kunnet være værter
igen i år ved tre succesfulde events. Tak også til de frivillige i DPF regi som har været tovholdere på
planlægningen og udførelsen af de tre stævner.

Samarbejde:
DPF har i år forsøgt at vende blikket ud af forbundet for at finde samarbejdspartnere til udvikling af vores aktiviteter. Vi mener, at vi er nødt til at være fremme i skoene både hvis vi skal fastholde vores nuværende medlemmer og hvis vi skal blive bedre til at rekruttere nye. Derfor har vi for det første forsøgt
at etablere et samarbejde med Ældre Sagen (ÆS) som igennem adskillige år, har haft tradition for at
afholde en kæmpe petanqueturnering med finalespil i Tivoli og senest på Bakken. I DPF havde forestillet os, at vi ville kunne hjælpe ÆS med at afholde denne turnering eftersom ÆS ikke længere selv ønsker at stå for den, samtidig med at vi måske ville kunne få lidt flere medlemmer til vores forbund.
Desværre har ÆS ikke været lige så interesseret i et samarbejde som DPF har og vi har derfor vendt
blikket andre veje.
I Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) har vi til gengæld fundet en samarbejdsflade omkring petanque
og krolf. Vi arbejder målrettet frem i mod at etablere et duatlon stævne i løbet af sommeren for vores
ældre + 55 breddespillere fra begge forbund. Ideen er, at deltagerne fra begge forbund kommer til at
stifte bekendtskab med hinandens idrætsgrene. Til stævnet skal de konkurrere på hold imod hinanden.
Vi håber, at dette på sigt vil kunne give DPF en række nye medlemmer som får smag for petanquespillet.
I forbindelse med kulturministeriets udredningsarbejde om idrætten i Danmark, har DIF og DGI besluttet i fællesskab at arbejde hen imod opfyldelsen af en ny, ambitiøs vision for dansk idræt.: Vision 2550-75. Visionen går I al sin korthed ud på, at der i 2025 er 50% af den danske befolkning, der dyrker
idræt i en forening, og 75% af den danske befolkning er idrætsaktive. DIF og DGI forventer, at visionen
kan blive et vigtigt sigtepunkt for dansk idræt på den anden side af udredningen, hvor der ikke vil
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komme revolutionære ændringer. DIF’s og DGI’s bestyrelser har nedsat en fælles arbejdsgruppe, der i
de kommende måneder skal vurdere, hvordan visionen kan realiseres. Petanque er en af de idrætter
som visionsarbejdsgruppen har under lup og derfor har DPF og DGI petanque også nedsat en arbejdsgruppe som i den kommende tid skal give visionsarbejdsgruppen et bud på, hvordan petanque
kan få 50.000 nye medlemmer inden 2025. Petanquearbejdsgruppen som består af medlemmer fra
begge organisationer arbejder rigtig fornuftigt og i DPF’s bestyrelse ser vi meget frem til, hvilke håndtag vi skal skrue på i fremtiden og hvilke tiltag vi skal i gang med at gennemføre i de kommende år for
at kunne være til at nå den overordnede vision.

Udviklingskonsulent i DPF:
Ansættelsen af vores udviklingskonsulent Dorte Eilsø den 1/9 2013 skal ses som endnu et forsøg på
at udvikle vores forbund og give vores klubber en endnu bedre service. Udviklingskonsulentens hovedarbejdsområder er klubudvikling, etablering af en træneruddannelse til klubberne som hedder 1 – 2
træner, rekruttering af flere medlemmer til vores eksisterende klubber samt forsøge at etablere nye
klubber ved at lave opsøgende arbejde i de områder af Danmark, hvor DPF har meget få eller inden
klubber. Udviklingskonsulentens arbejdsområder er en aftale som indgås med DIF som via en analyse
af DPF har vurderet, hvilke behov, der er for udvikling i netop vores forbund. Det hænger sammen
med, at DIF årligt yder et løntilskud til konsulenten på 170 000 kr. Derudover skal konsulentens arbejdsopgaver helst ligge inden for fordelingsnøglens områder, så DPF får tilskud til disse aktiviteter.
Det betyder på sigt, at konsulenten bør indtjene sin egen løn og gerne mere end det, så forbundet ikke
har ekstra udgifter forbundet med ansættelsen sådan som vi har på nuværende tidspunkt. Man skal
huske på, at DIF tildeler tilskud til forbundene på baggrund af aktiviteter udført tre år bagud. Det vil sige, at det tilskud som DPF modtager i 2014 er beregnet på baggrund af de aktiviteter vi har haft i 2010,
2011 og 2012 (og det er et løbende gennemsnit). I bestyrelsen anser vi ansættelsen af udviklingskonsulenten som en investering som om tre år vil give det fulde udbytte. Vi er opmærksomme på, at udgifterne til konsulenten er høje på nuværende tidspunkt og at den positive effekt af hendes arbejde ikke
kan aflæses i regnskab og budgetter endnu.

Bestyrelsen og udvalg:
Siden sidste repræsentantskabsmøde og inden den 15. marts 2014 vil vi have afholdt 8 bestyrelsesmøder hvoraf to har været bestyrelsesseminarer over to dage. Arbejdet i bestyrelsen har fungeret i år,
da alle poster har været besat. Det har været frugtbart at få nye ansigter ind i bestyrelsen som har haft
nye tanker og ideer til det igangværende arbejde.
Vores udvalg har alle haft deres forskellige arbejdsopgaver men desværre er alt for mange af vores
udvalg underbemandede eller helt uden udvalgsmedlemmer. Det betyder, at det er vanskeligt for os at
iværksætte aktiviteter, da én eller to personer i et udvalg ikke kan løfte et helt udvalgs arbejde. Det er
en dyb frustration som hele året har hvilet over vores arbejde i bestyrelsen. Vi er enige om, at det ikke
kun er os som er valgt ind der har et ansvar her. Det har klubberne i allerhøjeste grad også, da det er
klubbernes forbund og dermed klubbernes repræsentanter som varetager arbejdsopgaverne i henholdsvis bestyrelsen og udvalgene. Vi må hjælpe hinanden i denne her situation, hvis petanque skal
overleve som idrætsgren i et specialforbund under DIF.
Jeg vil her benytte lejligheden til at takke alle de frivillige som har meldt sig under DPF’s faner og som
har påtaget sig det store ansvar at turde bruge deres fritid på den eller anden måde for at få andre til at
spille petanque.

Internationale resultater:
EU har været et fuld bemandet udvalg og har haft en lang række af aktiviteter for vores elitespillere.
Den tid EU har brugt på træningssamlinger og møder har igen i året tydeligt båret frugt og kan aflæses
i de fine resultater vi har opnået internationalt, blandt det samlede Nordiske Mesterskab. Det har vi alle
grund til at være stolte over.

3

Repræsentantskabsmødet 15-03-2014

Beretninger og regnskab

Sekretariatet:
Det er et år siden, at DPF flyttede i fælleskontorlokaler med 12 andre små specialforbund. Det har virkelig vist sig at være en god beslutning, da vores sekretariatschef har fået en række dygtige kolleger
som hun kan sparre med om sine arbejdsopgaver. For bestyrelsen har fællessekretariatet KUF – som
det hedder – betydet, at vi meget nemmere har fået kontakt med andre forbund som har samme udfordringer som os selv og vi kan nemmere få forskellige samarbejder på tværs af forbundene op at stå.

Økonomi:
Vi har indfriet lånet til DIF den 30. september 2013. Dette har i slutningen af året kunne mærkes på likviditeten, da vi har en negativ egenkapital. Der har ligesom i de forgangne år været en stram styring
af likviditeten, så vi kan betale vores forpligtelser i takt med at de forfalder.
Afholdelse af mesterskaber i 2013 har kostet mere end vi havde forventet, hvilket er en af flere årsager
til at vi kommer ud af 2013 med et underskud på 37 tkr.

Medlemstal:
Medlemstallet for forbundet for 2012 er 3180. Medlemstallet for 2013 er endnu ikke opgjort, da vi sidste år overgik til den nye medlemsregistrering hvor indberetningen slutter efter den skriftlige beretning
er trykt.
Til gengæld har vi lavet en interessant oversigt over antallet af vores licenser fra 1997 – 2013. Det er
skræmmende læsning, da vi fra 2010 – 2013 har mistet 231. Der kan være flere årsager til licensnedgangen. Den er naturligt forfald. En anden kan være, og det har jeg også nævnt i min nytårshilsen til
klubberne, at vores turneringsformer og struktur simpelthen ikke animerer vores medlemmer til at indløse licens. Der påhviler bestyrelsen er ansvar og en arbejdsopgave i at få identificeret årsagerne til
nedgangen samt fine forslag til løsninger.

Licensoversigt:

år
1997

år
1998

år
1999

år
2000

år
2001

år
2002

år
2003

år
2005

år
2006

år
2007

år
2008

år
2009

år
2010

år
2011

år
2012

år
2013

1126

1134

1185

1143

1210

1348

1404

1328

1389

1270

1294

1373

1373

1291

1217

1142

På bestyrelsens vegne
Lotte Büchert
Formand DPF
21. januar 2014
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Bestyrelsens sammensætning i 2013

Valgt for en periode på:

Forretningsudvalg (FU)
Lotte Büchert
Lars Lloyd
Kim Rasmussen

- formand
- næstformand
- kasserer

Starmaster’s
Holbæk
Petanque 2K10

2 år i 2012
2 år i 2013
2 år i 2013

De faste udvalgs sammensætning i 2013
Turneringsudvalg (TU)
Chalot Tannie Thomsen
Einar Stærk
Vakant
Vakant

- formand
- medlem
- medlem
- medlem

København
Vestfyn
-

2 år i 2013
2 år i 2013
2 år i 2012
1 år i 2013

Eliteudvalg (EU)
Henrik Toft
Jørgen Büchert
Teis Lindholm
Claus Berthelsen
Klaus Elsted

- formand
- medlem
- medlem
- medlem
- medlem

Starmaster’s
Starmaster’s
Nykøbing F
Kr. Såby
Boule Hedebo

2 år i 2012
2 år i 2012
1 år i 2013
2 år i 2013
2 år i 2013

Breddeudvalg (BU)
Ib Sandbæk
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant

- formand
Åstrup
- regionsformand Syddanmark
- regionsformand Sjælland
- regionsformand Nordjylland
- regionsformand Midtjylland
- regionsformand Hovedstaden
- regionsformand Hovedstaden

2 år i 2012
1 år i 2013
1 år i 2013
1 år i 2013
1 år i 2013
1 år i 2013
1 år i 2013

- formand
- medlem

Hvidovre
Hvidovre

2 år i 2012
2 år i 2013
1 år i 2013

Tappernøje

2 år i 2013
2 år i 2013
2 år i 2012

Ungdomsudvalg (UU)
Preben Fuglsang
Finn Rugaard
Vakant

Træner/dommer/uddannelsesudvalg (TDU)
Niels-Erik Villadsen
- formand
Vakant
- medlem
Eli Nielsen
- medlem

Informations- og sponsorudvalg (ISU)
Erik Rødsgaard Jensen
- formand
Vakant
- medlem
Vakant
- medlem

Appeludvalg (AU)
Henrik Wolfhagen
Bjørn Ploug
Jacqueline Jensin
Erstattet af Doris Erlandsen
5

- formand
- medlem
- medlem
- medlem

Hvidovre

Vestfyn

1 år i 2013
2 år i 2013
1 år i 2013

Ledøje
Frederiksberg I.F
Udtrådt 2013
indtrådt 2013

2 år i 2012
2 år i 2012
2 år i 2013
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Punkt 3: Turneringsudvalgets beretning
Se udvalgsmedlemmernes navne og valgperioder på side 5

Årsberetning for turneringsudvalget 2013
TU har i 2013 været så synlige som det var muligt. Dog har vi haft nogle problemer med opfølgning og
udførelse af opgaver, idet TU kun har haft 2 medlemmer i udvalget fra slutningen af maj måned. Men
der har heldigvis været nogle hjælpsomme sjæle iblandt medlemmerne, som har trådt til når det har
knebet for TU.
I sidste års årsberetning skrev vi, at vi ville koncentrerer os om udvikling i 2013, men pga. mangel på
TU medlemmer har vi desværre ikke kunne efterleve det skrevne.
Vi håber meget, at der er medlemmer som vil være en del af udvalget i 2014, så vi kan uddelegere
nogle faste arbejdsopgaver.
I 2013 har der kun til DM været fremgang i tilmeldingerne, og det er bekymrende at ikke flere vil spille i
vores turneringer.
Desværre måtte vi i år aflyse DM i præcisionsskud for juniorer, og vi er meget kede af, at datoen ramte
VM for juniorer. Ved invitationen til juniorerne i december, var der kun 1 tilmelding og derfor måtte det
aflyses.
Vore nye tiltag blev SLT regionalserien, hvor der blev skabt mulighed for 4 mandshold og 7 mandshold, samt at man kunne spille på en ”holdlicens” og man kunne være flere klubber på ét hold. Noget
blev der taget positivt imod og andet ikke, men vi ved at det ikke er muligt, at tilfredsstille alle spillere,
men kontrasten til DGI forsvinder og det er en skam. Derfor vil 4 mandsholdene blive fjernet igen.
Endnu en fornyelse er, at vinderen af SLT elitedivision 2013 skal repræsentere Danmark ved Eurocup i
2014.
Nu vil vi lave en gennemgang af diverse turneringer, som vi plejer.
VINTERTURNERING 2012/2013:
Der var 37 hold tilmeldt til Vinterturneringen, Det er desværre en nedgang på 8 hold. Vi har kun adgang
til et fåtal af haller og med få hold tilmeldt, ja så bliver der en del kørsel til runderne. Det er en kendsgerning vi må acceptere, hvis vi vil give medlemmerne en vinterturnering og holde fast i, at petanque i
Danmark er en helårssport.
Alle præmievinderne i finalerunden fik overrakt en check på det beløb de havde vundet og det skabte
stor glæde hos spillerne. Vores kasserer fik hurtigt overført præmierne til diverse klubber og vi glæder
os til næste sæson.
Vinderen af den største præmie i pulje AAAA blev Korsør petanque klub - endnu engang tillykke.
SOMMERLANDSTURNERING:
Igen i år stod vi i den situation at vi måtte inviterer alle 2’erne fra regionalserien, som skulle spille om
pladserne 9-16. Så ville vi være i stand til at rykke den næste i rækken op, hvis det blev nødvendigt.
Det vil blive nødvendigt i det tilfælde, at et hold ikke kan rykke op fordi de har et hold dér i forvejen eller
hvis der er hold som trækker sig inden SLT start 2014. Så er et slutspil den mest sportslige korrekte
måde at afgøre rækkefølgen på.
Da der både var 7-mandshold og 4-mandshold, måtte vi finde den mest sportslig korrekte måde, at
fordele oprykningerne, TU besluttede sig for at 3 oprykningspladser gik til 7-mandsholdene og 1 oprykningsplads til 4-mandsholdene i regionalserien, dette blev besluttet på den baggrund, at der var 30
hold tilmeldt som 7-mandshold og kun 12 hold som 4 mandshold.
Året før var der 29 9-mandshold= 261 spillere og i år var det så mindre hold men i alt 258 spillere, så
der var ikke den voldsomme nedgang, og økonomisk var indtægten forbedret.
Vi fik indskrevet i klubmappen, at hold skulle betale inden tidsfristen for at kunne deltage i SLT og det
gik godt. Alle hold betalte til tiden.
I år var TU blevet pålagt, at opdele spilledagene i SLT pga. påsætning af dommere. For meldingen var
at der skulle dommer på elitedivision, da det er et DIF mesterskab.
Det skabte en del utilfredshed iblandt spillerne at elitedivisionen skulle spille om søndagen og alle andre rækker om lørdagen.
TU undersøgte sagen nærmere og har nu fundet ud af, at DIF ikke stiller krav om dommere og derfor
vil vi fremadrettet vende tilbage til, at alle rækker spiller om lørdagen. Det kommer igen til at skabe lidt
problemer mht. dommerpåsætning, for vi vil jo gerne have en dommer tilstede, hvis det er muligt, for
det hæver jo standarten ved et DM for klubhold. Så vi håber det kan lade sig gøre ved de fleste runder.
4. runde i divisionerne blev igen afviklet i Boule Hedebo og slutspil i DK serien og regionalserien blev
spillet i Ålsgårde og afholdt af Hornbæk petanque klub. Begge klubber lagde mange kræfter og frivillige
hænder i disse arrangementer og de gjorde begge en utrolig flot indsats. Tusind tak til både Boule Hedebo og Hornbæk for to gode weekender.
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Stort tillykke til alle medaljevinderne og særligt stort tillykke til Boule Hedebo som tog guldet i Elitedivision for 5. år i træk.
DANSK VETERAN CUP:
44 hold deltog i Dansk Veteran Cup i år, 1 hold mere end året før. Her er der også sket en fremgang,
men ikke stor nok.
Dette er en licensfri turnering for veteraner og det er ikke den gruppe spillere vi mangler i Dansk Petanque Forbund, så hvorfor der ikke er dobbelt så mange hold, det er stadig en gåde for TU.
Vi hører tit, at der mangler noget for bredden. Her er en god turnering, en bredde turnering, godt nok
for veteraner, men der må da være mere end 264 veteraner med eller uden licens som vil spille petanque.
Turneringen forløb gnidningsfrit i år. Det eneste vi hørte var, at et hold havde samme modstandere
som året før i puljespillet. Det er naturligvis uheldigt at vi ikke havde sammenlignet puljerne med året
før.
Der var 2 hold som ikke kunne blive enige om en spilledato, og TU måtte tale med begge klubber og
tage en beslutning om hvornår der skulle spilles. Denne beslutning har ikke været tilfredsstillende for
den ene klub og det har resulteret i en henvendelse med personlige hentydninger, som i skrivende
stund ligger i bestyrelsen.
DM UGEN:
I 2013 blev DM afholdt af Brabrand petanque klub.
Brabrand petanque klub havde også 25 års jubilæum i 2013 og derfor havde de ønsket at afholde DM.
Det var 5 fantastiske dage, med en masse glade petanquespillere. Brabrand og TU havde haft et rigtig
godt samarbejde og rigtig mange aktive medlemmer fra Brabrand gjorde et fantastik stykke arbejde.
De viste evner inden for planlægning, koordinering, og udførelse af opgaver. De var til stor hjælp til TU
alle dagene - de var altid friske til at spørge om de kunne hjælpe med nogle opgaver.
Brabrand havde lotteri alle dagene og sikke et overflødighedshorn af sponsorgaver der var, der er helt
sikkert nogle medlemmer som har knoklet hårdt for alle de gode gevinster.
Der var også lavet flotte kurve og store blomsterposer guldmedalje vinderne.
Der opstod desværre en sag, som nogle måske bedre kender som ”babysagen”. Indskrivningen godtog tilmeldingen i single i bedste overbevisning om at reglerne blev fulgt. Det lille medlem fik medalje i
yngre junior række, dette skete også i mix double. Dagen hvor der skulle spilles triple var DPF´s formand tilstede og diskvalificerede holdet. Det udviklede sig til en officiel klage og den er for nylig blevet
behandlet i Appeludvalget.
Vi så mange nye ansigter på vinderskamlen i år, og det er dejligt at se ”nyt blod” kæmpe sig frem til en
sejr.
Som vi skrev i årsberetningen 2011 så håbede vi at slå rekord i deltager antal til DM i 2012 og det håbede vi naturligvis på, at vi også gjorde i år. Deltagerantallet er altid lidt anderledes når det afholdes
vest, men vi kunne glædeligt konstatere, at tallene var bedre i de fleste rækker end i 2011 hvor det også blev afhold i vest.
Desværre var der ikke så mange juniorspillere så flere discipliner blev ikke gennemført.
2011 Triple
Åben: 29 hold – kvinder: 16 hold – veteraner: 18 hold – junior: 4 hold
2012 Triple
Åben: 36 hold – kvinder: 14 hold – veteraner: 15 hold – junior: 3 hold
2013 Triple
Åben: 38 hold – kvinder: 16 hold – veteraner: 15 hold – junior: 0 hold
2011 Double
Åben: 42 hold – kvinder: 23 hold – veteraner: 30 hold – junior: 4 hold
2012 Double
Åben: 53 hold – kvinder: 24 hold – veteraner: 30 hold – junior: 5 hold – yngre junior: 1 hold
2013 Double
Åben: 52 hold – kvinder: 24 hold – veteraner: 31 hold – junior: 3 hold
2011 Mix double
Åben: 50 hold – veteraner: 26 hold – junior: 4 hold
2012 Mix double
Åben: 54 hold – veteraner: 32 hold – junior: 3 hold – yngre junior: 1 hold
2013 Mix double
Åben: 51 hold – veteraner: 30 hold – junior: 0 hold – yngre junior: 1 hold
2011 Single
Åben: 39 delt. – kvinder: 25 delt. – veteraner: 23 delt. – junior: 10 delt.
2012 Single
7

Repræsentantskabsmødet 15-03-2014

Beretninger og regnskab

Åben: 49 delt. – kvinder: 26 delt. – veteraner: 26 delt. – junior: 7 delt. – yngre junior: 2 delt.
2013 Single
Åben: 40 delt. – kvinder: 20 delt. – veteraner: 28 delt. – junior: 5 delt. – yngre junior: 2 delt.
Stort tillykke til alle medaljevinderne i alle rækker.
Igen i år stod Tanja Gromada og Camilla Svensson på skamlen og modtog en guldmedalje i kvinde
double for 5. år i træk. Meget, meget flot præstation.
I det uofficielle ½ times rekordforsøg og 500 skuds rekordforsøg havde vi 3 deltagere i år. Det var Kasper Bak Laursen fra Bøgeskov, Hanne Christensen fra Nykøbing og Daniel Watson fra Tappernøje.
Der blev ikke sat nye rekorder i år, men tak til jer, som tog kampen op.
En stor tak til Brabrand Petanque Klub for deres store indsats og alle de frivillige hjælpere, som kan
tage en stor del af æren, for at DM igen i år blev mindeværdigt.
DM PRÆCISIONSSKYDNING:
DM i præcisionsskud 2013, var igen i år et rigtig godt arrangement, dog igen med nogle dommerfejl,
men vi håber på forbedring via masser af træning.
Grundlaget for at tidsskema blev overholdt, er den koordinering og styring der ligger i forarbejdet og på
dagen.
TU havde indkøbt og lavet nye felter til målkuglerne, det fungerede rigtig godt og blev en succes.
Desværre blev juniorrækken ikke gennemført, da datoen faldt sammen med VM for juniorer. Det havde TU overset, og vi beklager dybt. TU og den junioransvarlige i EU prøvede at lave et arrangement i
december måned, med præcisionsskud for juniorer, julehygge og petanquespil med familie bagefter,
men der kom desværre kun 1 tilmelding og det måtte aflyses.
Der var kun 43 tilmeldinger i år, men 57 deltagere året før. Forskellen ligger i at EU i 2012 tilmeldte alle
elitespillerne, og der var 3 juniorer tilmeldt i 2012. Til gengæld havde vi en veteranrække i år, det var
super godt.
Tusind tak til Høng petanque klub og alle de frivillige hjælpere - det kunne ikke blive så godt, uden jer.
EUROCUP:
I år vil der være en kvalifikationsturnering pga. ændringer i vinterturnering og SLT.
Der var 6 hold tilmeldt, deriblandt 2 vest hold.
Der blev spillet efter et cupskema, og 2 hold blev ved lodtrækning trukket direkte ind og de sidste 4
hold skulle spille indspil, det betød at 2 hold kun fik 1 kamp, desværre.
Et vest hold kørte ca. 600 km. For at spille 1 kamp, og trods det så var humøret højt. Imponerende.
Vinderen som skulle repræsentere Danmark ved Eurocup 2013 blev Boule Hedebo, meget flot og stort
tillykke.
RANGLISTETURNERINGER:
Der har været 11 afviklede ranglisteturneringer i år ud over DM, samme antal som året før.
Desværre oplevede vi aflysninger af ranglisteturneringer pga. manglende tilmeldinger. TU vil gerne opfordre spillere om at bakke op om de klubber som lægger tid og kræfter i at arrangere turneringer for
jer.
TU har af forskellige årsager ikke formået, at gøre en indsats for at vores ranglisteturneringer bliver
mere eftertragtet, men skulle der være nogle gode idéer derude iblandt jer, så modtager vi gerne forslag.
Der blev igen i år uddelt et trofæ til alle ranglistevindere, vi havde fået lavet et glas trofæ, magen til
dem som blev givet til DM. Vinderne blev hyldet ved SLT 4. runde i Hedebo.
VINTERTURNERING 2013/2014
I skrivende stund er der afviklet 3 runder af turneringen.
Der er 10 vest hold i år og 15 øst hold, det er en voldsom nedgang end sidste år.
Vi ved at flere klubber med haller er blevet bedre til at lave egne turneringer om vinteren, og det er rigtig godt, så vi håber at den manglende tilmelding er fordi de fleste medlemmer hellere vil spille i lokalområdet om vinteren.
Vi synes selv det er pæne præmier i denne turnering og jo flere der er med jo større bliver præmien, så
mon ikke vi skal satse på flere tilmeldinger til næste sæson?
OM UDVALGET:
Turneringsudvalget takker alle klubber for et rigtig godt samarbejde i 2013.
Vi er meget glade for de interessante input der har været fra jer i løbet af året og en klub har endda lavet deres evaluering af en turnering, det er konstruktivt, og lærerigt og det kan vi bruge til at arbejde vi8
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dere på. Selvom der ikke sker forandringer lige med det samme, så er jeres forslag med i vores overvejelser og de bliver vendt på vores møder.
Vi ser på alle jeres henvendelser med åbent sind, uanset om det er ros eller ris. Vi er glade for jeres
velvillighed til at samarbejde med TU, vi håber og ønsker gensidig respekt for alles holdninger. Jeres
meninger og vores arbejde udspringer jo af det samme: ”Vi vil det bedste for petanque i Danmark”.
TU mangler i dag 2 medlemmer og hvis man fortsat vil se udvikling og forbedringer i vores turneringer,
så må der flere medlemmer i TU.
TU håber og opfordrer nogle frivillige til at stille op til turneringsudvalget, så vi er lidt flere om arbejdsopgaverne.
Tak for 2013
Med venlig hilsen
Turneringsudvalget

Punkt 3: Eliteudvalgets beretning
Se udvalgsmedlemmernes navne og valgperioder på side 5
Eliteudvalget.
Eliteudvalgs beretning 2013
Et meget travlt og spændende år med en masse internationale opgaver for vores landshold.
Vores planlægningskalender indeholdte 2013 22 aktiviteter.
Den første opgave til denne sæson var regionstræning, som skulle danne grund for vores talent trup.
Vores nye talent trup har en masse potentiale, som lover godt for fremtiden.
Vores U23 landshold spillede kvalifikation til EM U23 slutspillet i marts måned.
Det lykkes for herrerne som var på hjemmebane i Høng at kvalificere sig. Kvinderne manglet kun få
point til også at kvalificerer sig til slut spillet, men det lykkedes desværre ikke for dem.
Nordiske mesterskaber på hjemmebane i Åstrup skulle vise sig at levere et historisk resultat i dansk
petanque historie, med to guld medaljer; en for kvinder og en for herrer samt en sølvmedalje i junior
række og en bronzemedalje i kvinderækken. Dette betød, at vi for første gang blev nations mestre også.
Det næste store mesterskab blev Junior VM i Frankrig. Her viste vores juniorer, at de kan vinde over
nogen af de bedste nationer i verden. De endte med at blive nummer tre i Cup de Nation som er et B
VM.
Veteran NM blev holdt på hjemmebane i år. Det danske resultat var en smule skuffende. EU havde
håbet på et bedre resultat, så der er helt sikkert noget, der skal arbejdes med.
EU stod i 2013 for at skulle sætte en ny Veteran kvalifikation turnering i søen. Her var det rigtigt dejligt
at få hjælp af et ad Hoc udvalg som EU nedsatte. Vi havde en meget kort tid til at udarbejde et nyt system og finde datoer. Denne korte planlægningstid skal helt sikkert ændres i det nye år, da der var
mange spillere, der var utilfredse med den korte tilmeldingstid.
Hos Talenttruppen udtog vi en kvinde hold og et herre hold til en turnering i Tyskland. Her fik vi en fjerdeplads med herre holdet, der faktisk ikke havde spillet sammen før. Det viser, at hvis spillerne tror på
konceptet, kan de lade sig gøre at lave flotte resultater.
Som optakt til de internationale mesterskaber afholdt vi træningsweekender for vores udtagende VM
kvinder og EM herrer. De fik muligheden for at spille en hel weekend mod meget dygtige franske spillere, som var vant til hele tiden at spiller et meget højt niveau. De danske spillere skulle derfor også hele
tiden spille på et meget højt niveau for at få point. Det skulle vise sig at være rigtigt givtigt for begge
hold.
Først spillet kvinderne VM i Frankrig. Her viste vores hold det internationale niveau, som skal til for at
nå langt til et VM. Vi måtte kapitulerer til Frankrig i kvartfinalen, og opnåede således et resultat som er
mere end godkendt.
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Herrerne skulle til EM i Italien,. De levede flot op til, hvad vores kvinder havde præsteret og spillede
også en rigtig flot turnering. Herrerne tabte også til Frankrig i kvartfinalen.
U23 herrerne, som havde kvalificeret sig i marts, skulle som den sidste landsholdopgave slutte sæsonen af ved finale spillet i Tyskland. Her performede vores spillere rigtigt flot og tabte til Frankrig i semifinalen. Bronze medalje var hjemme til Danmark.
I det hele tage er vi ved at være en nation, som de andre petanquelande må regne med.
Jeg vil gerne takke alle vores spillere for at være rigtigt engagerede og positive. Uden jer kunne det jo
ikke lade sig gøre. Men også samarbejdet med klubberne er nødvendigt, for at det hele skal gå op i en
højere enhed. En stor tak til dem for altid at være klar og hjælpe os, når vi skal planlægge steder til vores træningssamlinger.
Tak til eliteudvalgsmedlemmerne for et godt samarbejde, og også tak til vore Veteran ad Hoc udvalg
for arbejdet med planlægning og afvikling af veterankvalifikationen.
Det har i 2013 været et ekstra dejligt år, at være en del af eliteudvalget med alle de flotte resultater.
Det giver styrke og tro på den linje vi har valgt er den rigtige.

Venlig hilsen
Henrik Toft
EU formand

Punkt 3: Breddeudvalgets beretning
Se udvalgsmedlemmernes navne og valgperioder på side 5
Breddeudvalgs beretning 2013
Det tidlige forår startede med veteranernes kvalifikation, hvor de 2 bedst placerede hold skulle deltage
i Nordisk mesterskab for Veteraner.
De 3 bedst placerede hold skulle også spille venskabskampe mod SSBF.
Der var mange overvejelser:
Hvad sker der, når kvalifikationen flyttes til et andet tidsrum.
Vil svenskerne være med til at flytte spilledatoer?
Spørgsmålene var mange, men det lykkedes alt sammen.
Lørdag den 22. juni var 12 spillere og undertegnede i Malmø, hvor der blev spillet venskabskamp.
Langt hen ad vejen så det resultatmæssigt meget fornuftigt ud, men de danske hold kunne ikke stå distancen, så vi opnåede ikke det forventede resultat.
Lørdag den 3. og søndag den 4. august blev der spillet Nordisk mesterskab for Veteraner på Vestfyns
nye baner i Middelfart. Vejret viste sig fra den gode side, og arrangementet var en stor succes.
Om lørdagen spillede de 8 nationale hold placeringskampe, medens de 14 tilmeldte hold fra den åbne
tilmelding spillede om de 8 pladser, som skulle møde de nationale hold om søndagen.
Blandt de nationale hold var der ikke noget at råbe hurra for på de 2 danske hold, så det var heldigt, de
kun spillede placeringskampe.
Søndagen bestod af cup-kampe, og de 2 danske nationale hold vandt deres første kamp, men måtte
se sig besejret i næste runde, som var kvartfinalerne. Resultatmæssigt var det lidt dårligere end forventet, men så var det godt, at et dansk hold fra den åbne tilmelding var så dygtige, at de spillede sig til
en flot bronzemedalje.
Lørdag den 31. august var der revanche kamp mod svenskerne på Hvidovres baner, men det blev et
meget dårligt resultat, de danske petanquespillere kunne slet ikke få det til at fungere, så der er både
chancer og håb om det kun kan gøres bedre næste gang.
Da ingen af bestyrelsens medlemmer fra Sjælland havde mulighed for at repræsentere Dansk Petanque Forbund ved slutspillet for divisionerne hos Hedebo, tilbød jeg at brugte weekenden på at være
DPF’s repræsentant. Det er altid hyggeligt og interessant med at være med i den store fest, der er
blandt alle petanquespillerne.
10
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Man kan derudover tænke: Hvorfor sker der kun noget for veteranerne. Hvorfor arrangerer Breddeudvalget ikke noget for resten af breddespillerne?
Der var ikke noget Breddeudvalget hellere ville, men for at det skal lykkes, kræver det at klubberne i de
5 regioner finder personer, som vil gøre en indsats i Regionsudvalgene. Det er umuligt for Breddeudvalgsformanden at lave et landsdækkende initiativ uden deltagelse af hjælpere i regionerne. Det er mit
håb, at der kan findes ildsjæle, som vil være med til arbejdet.
Jo flere vi er, jo sjovere er det at deltage.
Ib Sandbæk.
Breddeudvalget.

Ib Sandbæk.
Breddeudvalget.

Punkt 3: Ungdomsudvalgets beretning
Se udvalgsmedlemmernes navne og valgperioder på side 5
Årsberetning fra Ungdomsudvalget. 2013 /14.
Efter valget var der tid til nytænkning omkring ungdomsarbejdet i udvalget og kort tid efter repræsentantskabsmødet var der formuleret nogle tanker for en noget ældre målgruppe end det gamle fritter
projekt, som blev amputeret af den nuværende regering, med forslag om Heldagsskole.
Dette faktum fik UU til at rette sine opsøgende aktiviteter over på målgruppen gymnasie elever.
Næste tiltag var at få en person mere ind i UU, således at der var en at spare med når strategien for
denne ødemark skulle søsættes. Vi var fra start enige om, at det var de arealer som klubberne havde
liggende der skulle danne basis for trænings/ spille time med instruktør i klub regi. Og at UU skulle
formidle kontakten mellem klub og gymnasium.
Vi har i efteråret 2013 besøgt 5 gymnasier, og er blevet godt modtaget og der mangler i skrivende
stund 3 yderligere. Når alle er besøgt kommer klubberne ind i billedet og navn og tlf. kommer på.
Vi har i UU afleveret materialet fra Fritter petanque til forbundets nye udviklings konsulent, der vil se på
muligheden for at bruge dette koncept til skolepetanque.
Udvalget fortsætter det påbegyndte arbejde og stiller op til endnu en valgperiode.
Med Hilsen UU
Preben Fuglsang og Finn Rugård.

Punkt 3: Træner/Dommer/uddannelsesudvalgets beretning Se udvalgsmedlemmernes navne og valgperioder på side 5
Beretning for Træner-Dommer Uddannelses Udvalg
Året fik en god start med uddannelse af 5 nye dommere, som har virket gennem året med godt
resultat. TDUU har været glade for deres indsats.
Vi fik besat alle turneringer og stævner. Der har dog været nogle knaster undervejs, men vi fik dem
løst.
DM i Brabrand fik en kedelig sag, hvor TDUU blev involveret, ved en af os deltog som overdommer.
Sagen blev taget op som hørringsag af disciplinærudvalget, med en god afslutning, set fra vores
synspunkt.
DM i præcisionsskud: Vi havde 8 dommere til rådighed, og der blev skudt på 6 baner, det var en
udfordring som blev løst i fællesskab. Nye dommere tog gerningen og kom gennem dagen uden
problemer.
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1-2 træner uddannelsen er kommet fra start med stor hjælp af det nedsatte ad hoc. udvalg. Materialet
som består af foldere og App's bliver færdigt i 2014.
Ny dommeruddannelse har været drøftet gennem året. Den skal være mere nutidig.
Der blev også afholdt efteruddannelse af dommerne, i dommergerning og turneringsplanlægning.
Deltagerne var tilfredse med denne form for efteruddannelse og dommersamling, at denne form skal
holdes fremover.
TDUU har gennem Eli Nielsen, haft god kontakt med international dommer Mike Pegg, som har givet
svar på flere af de specielle spørgsmål som dommerne havde gennem året. Vi sender en tak til Mike.
TDUU har som andre DPF udvalg manglet medlemmer. Vi har "kun" manglet et. Vi håber derfor at
nogle kunne tænke sig at deltage i vores udvalg, og være med til af få hjælpetrænerdommeruddannelse gennemført

Punkt 3: Informations- og sponsorudvalgets beretning
Se udvalgsmedlemmernes navne og valgperioder på side 5
Årsberetning fra Informations- og Sponsorudvalget (ISU).
Ved sidste repræsentantskabsmøde overtog undertegnede formandsposten for ISU. Forinden havde
posten været vakant, og der skulle derfor samles en række løse tråde op fra den tidligere formand.
Desværre blev de 2 udvalgsposter ikke besat, så dette har derfor til en vis grad været med til at påvirke udvalgsarbejdet. Men jeg har selvfølgelig trods dette, med blandet held, forsøgt at nå en række af
de målsætninger, som jeg i samarbejde med den øvrige bestyrelse havde sat for den forløbne periode.
I første omgang er der skabt en række kontakter til diverse skrivende medier. Det er utroligt vigtigt for
vores sport, at den i så udpræget grad som muligt bliver profileret i pressen. Det være sig resultatformidling samt informationer om kommende arrangementer. Hvad resultatformidlingen angår, så har det
vist sig vanskeligt at få overbevist de store dagblade om, at dansk petanque også bør indgå i den brede vifte af resultater fra mange både store og små forbund indenfor DIF regi. Til gengæld er det glædeligt at konstatere, at de lokale klubber rundt omkring i landet er dygtige til at få formidlet egne events
i de lokale medier. Dette er et godt og vigtigt supplement til virket i ISU.
Der er i den forløbne periode også taget forskellige tiltag til at få formidlet vores sport til billedmedierne.
Dette har båret frugt ved, at vi via 2 forskellige indslag har haft fokus på vores succesfulde U23 landshold hos herrerne samt et indslag med talentet Mathias Beyer. TV er et stærkt medie, som vi fortsat
skal gøre alt for at være i kontakt med. Jeg er sikker på, at i takt med de gode resultater som vi høster,
også vil kunne se en øget bevågenhed herfra.
På sponsorområdet opnåede vi her sidst på året en aftale med Færgen, som betyder et velkomment
tilskud til de store transportomkostninger som er i forbundet. Sponsoratet har en værdi af ca. 10.000
kr., og dækker rejseaktiviteter i forbindelse med SLT til og fra Bornholm. Der er her opstillet en række
kriterier, som jeg regner med at alle berørte parter i forbundet vil være med til at støtte op om, så vi
fremover kan håbe på en fortsættelse af aftalen – også i de kommende år. Der pågår også andre kontakter for øjeblikket, som jeg ikke kan komme ind på, men det er håbet, at disse kontakter vil bære
frugt.
Som jeg officielt har meddelt, stopper jeg som formand ved det kommende repræsentantskabsmøde,
men vil ikke afvise at fortsætte som udvalgsmedlem under en ny formand. Jeg har i den forbindelse en
stor appel til alle vore klubber i forbundet. Kom nu ud af busken og meld jer til frivilligt arbejde i forbundet. Det er vigtigt at vi fremadrettet har et bæredygtigt forbund og det får vi kun, hvis der bakkes op
omkring det. Der findes mange kompetente og erfarne personer rundt om i klubberne. Særligt ISU området er vigtig. I takt med de flotte resultater, kommer der også i kølvandet en række spændende og
udfordrende invitationer til vores talentfulde hold. Det er i den forbindelse vigtigt, at takke ja til disse invitationer, for derigennem at styrke holdenes erfaring og rutine. Det er ikke gratis at sende dem ud i
verden, derfor bør sponsorområdet prioriteres højt – nu og fremover.
Jeg vil til slut takke mine kollegaer i bestyrelsen for et godt samarbejde og ikke mindst takke for den
støtte der er ydet mig i mit arbejde. Jeg er derfor ikke nervøs for, at når nu medlemmerne vil stå i kø
for at melde sig til det frivillige arbejde i bestyrelse og udvalg, vil disse blive godt modtaget.

Erik Rødsgaard Jensen
Formand for Informations- og Sponsorudvalget
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Punkt 3: Appeludvalgets beretning
Se udvalgsmedlemmernes navne og valgperioder på side 4
Appeludvalget årsberetning 2013/14

Appeludvalget har i siden sidste beretning behandlet 2 klagesager, heraf en afgjort i marts og en i december 2013.
De trufne afgørelser i disse sager har været offentliggjort på DPF’s hjemmeside.
Jacqueline Jensin valgte at udtræde af udvalget i september 2013 og hendes plads blev besat af 1.
suppleanten Doris Erlandsen.
Der skal lyde en stor tak til Jacqueline, der i udvalget altid har bidraget med sin store viden om petanqueregler, og med sit humør har gjort arbejdet lettere.
Ved udgangen af nærværende valgperiode har udvalgsmedlem Bjørn Ploug ikke ønsket at genopstille.
Bjørn har siddet i Appeludvalget i mange år, herunder i flere perioder som formand. Der skal også lyde
en stor tak til Bjørn for den lange og store indsats.

26. januar 2014
Henrik Wolfhagen

Handlingsplaner for udvalgene kan downloades på www.petanque.dk

Punkt 4: Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Årsrapport 2013 er vedlagt - i alt 15 sider (bilag 1)
Det underskrevne regnskab ligger til gennemsyn på repræsentantskabsmødet
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Punkt 5: Behandling af indkomne forslag
Forslag nr.1
Forslagsstiller

Budget
DPF Bestyrelsen

Emne

Juniorlicens

Forslag

Juniorlicenser nedsættes til kr. 0

Begrundelse

Baggrunden herfor er at der i 2013 er tegnet 16 juniorlicenser svarende til en indtægt på kr. 1.920,-, hvilket er et fald på 40 % i forhold til 2012 og 54 % i forhold til
2011. Vi håber hermed at kunne få flere juniorer med licenser.

Forslag nr. 2
Forslagsstiller

Vedtægter
DPF Bestyrelsen

Emne

Vedtægter § 18
Regionsudvalg (RU)

Forslag

§ 18
Regionsudvalg (RU)I hver af de fem regioner oprettes et Regionsudvalg (RU).
Udvalget består af
fra 1-7 medlemmer, der vælges af og blandt medlemsklubberne i den pågældende region. Udvalget udpeger af sin midte en formand, der indtræder som medlem
i DPF’s breddeudvalg. Valget gælder for 1 år.
fjernes
16.3 ændres til: Breddeudvalget (BU) består af en formand og 3 medlemmer, der
alle vælges på repræsentantskabsmødet. Formanden og 1 bestyrelsesmedlem
vælges i lige år og de to øvrige medlemmer vælges i ulige år.
Vedtægternes valgperioder konsekvensrettes

Begrundelse

Konstruktionen med regionsudvalg har vist sig ikke at fungere i alle de år den har
virket. Bestyrelsen mener derfor, at det er på tide at ændre måden at blive valgt
på til breddeudvalget.
Bestyrelsen indstiller derfor, at der stemmes for, at breddeudvalgets medlemmer
vælges på samme måde som alle øvrige udvalg. Desuden er det nu meget vigtigt
at have et velfungerende udvalg som kan samarbejde med udviklingskonsulenten.

Forslag nr.3
Forslagsstiller

Regler/bestemmelser:
DPF Bestyrelsen

Emne

Rettelse af § 9 stk. 2

Forslag

Stk. 2. En afgørelse fra appeludvalget kan indbringes for Appeludvalget under
Danmarks Idræts Forbund.
Ændres til:
En afgørelse fra appeludvalget kan indbringes for Dif-Idrættens Højeste Appelinstans.

Begrundelse

Appeludvalget under Danmarks Idrætsforbund skiftede navn til DIF idrættens højeste appelinstans til DIF årsmøde i 2013. DPF er derfor nødt til at lave denne
konsekvensrettelse i vedtægterne.
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Forslag nr. 4
Forslagsstiller

Regler/bestemmelser:
DPF Bestyrelsen

Emne
Forslag

Reklamereglement
Bilag: Bilag 2
Vedtagelse af reklamereglement

Begrundelse

Ifølge vedtægterne kræves et reglement.

Forslag nr. 5
Forslagsstiller

Vedtægter
Petanque 2K10

Emne

Vedtægternes § 4.1 Forbundets struktur

Forslag

§ 4.1
Ændres til:

Forslag

1. Repræsentantskabet
2. Bestyrelsen
3. Forretningsudvalget (FU)
4a. Turneringsudvalget (TU)
4b. Eliteudvalget (EU)
4c. Breddeudvalget (BU)
4d. Ungdomsudvalget (UU)
4e. Træner/dommer/uddannelsesudvalg (TDU)
4 f. Informations- og sponsorudvalg (ISU)
5. Appeludvalget (AU)
Begrundelse

Forretningsudvalget (de tre) er en del af bestyrelsen (de ni) og ikke omvendt, ligesom alle udvalg er sideordnede.
Der henvises i øvrigt til § 11.1, pind 2 og 3

Bestyrelsens
bemærkninger

Bestyrelsen anbefaler ikke forslaget da paragraffen ikke er en prioriteringsliste,
men en opremsning af funktioner i forbundet.

Forslag nr. 6
Forslagsstiller

Vedtægter

Emne

Vedtægternes § 6.3

Forslag

§ 6.3
Teksten: "der fremsættes af en klub eller et enkelt bestyrelsesmedlem," slettes
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Forslag

Begrundelse
Det er ikke rimeligt, at det alene er medlemsklubber samt enkeltmedlemmer af
DPF's bestyrelse, der skal aflevere forslag senest den 15. januar det år, hvor repræsentantskabsmødet skal afholdes, MENS DPF's bestyrelse har frist indtil 2.
indkaldelse til repræsentantskabsmødet (måske endda til dagen for selve repræsentantskabsmødets afholdelse).
Som vedtæfterne er nu, kan en bestyrelse, efter at have modtaget indkomne forslag udarbejde afværgeforslag, til forslag bestyrelsen ikke bryder sig om og udsende disse med øvrige forslag i kampprogrammet.
Det forekommer ikke at være lige vilkår at kæmpe under!!!

Bestyrelsens
bemærkninger

Bestyrelsen anbefaler ikke forslaget.
Det er bestyrelsens opgave og kompetence at gennemse forslag og at konsekvensevaluere forslag og anbefalinger inden udsendelsen.
Bestyrelsen ser ikke rep mødet som en kamp. Det er et demokratisk organ.

Forslag nr. 7
Forslagsstiller

Vedtægter
Petanque 2K10

Emne

Vedtægternes § 9.3.1

Forslag

§ 9.3.1
Ændres til: Valgbare er alle medlemmer af DPF's medlemsklubber, med bopæl i
Danmark.

Begrundelse

Det er vel kun rimeligt, at man har bopæl i Danmark, såfremt man ønsker indflydelse på petanque's udvikling i Danmark.

Bestyrelsens
bemærkninger

Bestyrelsen støtter ikke forslaget, som er i strid med DIF’s love. Det vil også være
i strid med almindelige foreningsretlige ligebehandlingsprincipper, og den vil efter
alt at dømme også være i strid med EU-retten.
Når klubberne optager og har medlemmer, som er bosiddende uden for Danmark, er disse personer fuldgyldige medlemmer, helt på lige fod med indenlandske medlemmer. Så skal de tilsvarende have de samme rettigheder og forpligtelser, herunder skal de være valgbare på lige fod med andre medlemmer.
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Budget og Valg

Punkt 6: Fremlæggelse af næste års budget – herunder fastlæggelse af kontingent og licenssatser - til godkendelse
Licenssatser: Seniorer kr. 230 - Juniorer kr. 0 - Klubkontingent kr. 600 i grundkontingent og kr. 150 pr. stemme ved
repræsentantskabsmøde
Budgetter vedlagt = i alt 7 sider (bilag 3)
Bestyrelsens kommentarer:
Bestyrelsen stiller forslag til rep mødet om, at alle bro og færge refusioner fjernes for spillere,
idet der i 2014 er mange udgifter og bestyrelsen nødigt vil være nødt til at optage lån i DIF.
Der er et overvejende stort ønske i bestyrelsen om, at man gerne vil støtte eliten og for ikke at skulle optage et lån på
ca. 70.000 kr. i DIF, så er vi nødt til at finde pengene et eller andet sted i vores budget. Bestyrelsen har den opfattelse,
at klubberne også selv vil have mulighed for at hjælpe deres hold med at finansiere turene i forbindelse med
landsturneringen. I mange kommuner er det muligt at søge tilskud til denne type af aktiviteter.

Punkt 7: Valg


Formand for en 2-årig periode: - Lotte Büchert er på valg og genopstiller ikke
Lars Friis opstiller



Eliteudvalgsformand for en 2-årig periode – Henrik Toft er på valg og genopstiller



Breddeudvalgsformand – Ib Sandbæk er på valg og genopstiller ikke
Glenn Bernstein opstiller



Ungdomsudvalgsformand – Preben Fuglsang er på valg og genopstiller



Informations- og sponsorudvalgsformand – Erik Rødsgaard Jensen er på valg og genopstiller ikke
Jesper Krone opstiller



1 medlem af Turneringsudvalget for en 2-årig periode: - Vakant



1 medlem af Turneringsudvalget for en 2-årig periode: - Vakant



1 medlem af Eliteudvalget for en 2-årig periode- Jørgen Büchert er på valg og genopstiller ikke



1 medlem af Eliteudvalget for en 2-årig periode – Teis Lindholm er på valg og genopstiller ikke



1 medlem af Ungdomsudvalget for en 2-årig periode – Vakant



1 medlem af Træner/Dommer/Turneringudvalget for en 2-årig periode: Eli Nielsen er på valg
og genopstiller



1 medlem af Træner/Dommer/Turneringudvalget for en 1årig periode: - Vakant
Claus Pedersen Høng opstiller
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1 medlem af Informations- og sponsorudvalget for en 2-årig periode - Vakant



1 medlem af Informations- og sponsorudvalget for en 1-årig periode – Vakant
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Appeludvalgsformand – Henrik Wolfhagen er på valg og genopstiller



1 medlem af Appeludvalget for en 2-årig periode – Bjørn Ploug er på valg og genopstiller ikke
Jens Carlsson stiller op



1. suppleant til Appeludvalget: – Vakant



2. Suppleant til Appeludvalget: Bjarne Alster, er på valg og genopstiller



1 intern revisor for en 2-årig periode – Lars Juul er på valg og genopstiller



Såfremt Glenn Bernstein vælges til posten som formand for BU skal der vælges
1 intern revisor for en 1-årig periode - Lotte Büchert stiller op



2 interne revisorsuppleanter for en 1-årig periode:
Jan Hansen - Hedebo er på valg - og genopstiller
Hanne Pedersen - Troldens er på valg og genopstiller ikke



1 ekstern revisor for en 1-årig periode - KPMG - Statsautoriseret Revisionsinteressentskab er på
valg - og genopstiller

Punkt 8: Eventuelt

Oversigt over klubber og medlemstal pr. 31/12 2013 kan fra d. 1/3 1014 findes på:
http://www.petanque.dk/cms/?&pageid=15827

Tilmelding kan ske frem til 3. marts 2014 i webshoppen
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