Bestyrelsesmøde DPF

Den 10. marts kl. 17.00 – ca. 21.00

Indkaldt af:

LBÜ

Mødetype:

Referent:

PT

Deltagere:

Bestyrelsesmøde

LBÜ, LL, CT, HT, NEV, PF, PT - Inviteret Lars Friis
IS og EJ deltog på Skype
Afbud: KR og DE

Referat
1. Meddelelser fra sekretariatet
Pernille informerede om deltagerantal og andet praktisk vedrørende repræsentantskabsmødet.
Kontoret har fået nyt mødelokale med elektronisk låsesystem. Pernille informerede om procedure for
brug af mødelokalet.
2. Meddelelser fra FU og formanden
3. Vision 25-50-75
Lotte og Lars refererede fra DIF/DGI konference om vision 25-50-75. Det var meget positivt. Petanque er
en af de 6 idrætter, der i første omgang er udvalgt til at arbejde målrettet på en medlemsfremgang i
både DGI og DPF regi.
Der kommer en konference i juni måned for alle specialforbund og DGI, hvor den overordnede
visionsgruppe præsentere deres arbejde og de 6 udvalgte idrætters arbejdsgrupper præsenterer hvor
langt de har nået.
4. Repræsentantskabsmøde planlægning.
Forløbet for repræsentantskabsmødet blev gennemgået.

5. Meddelelser fra udvalgene
Chalot refererede fra TU arbejdet. Udvalget er under hårdt pres på grund af mangel på
udvalgsmedlemmer.
Referat fra seneste møde afventer gensidig godkendelse Chalot og Einar imellem.
Da TU ikke har fået nogle ansøgninger fra klubberne til at afholde DM 2014, har de selv været ude og
låne baner, og DPF er arrangør. Det har resulteret i, at det bliver afholdt i Vestfyn. De har mangel på
mandskab, og vi kan sikkert ikke forvente en ligeså høj standart som tidligere.
UU: Preben har været syg, så udvalget har ligget stille i en periode.
EU og TU har lavet et oplæg til alternative indtægter. Der er flere muligheder for at lave aktiviteter der
kan generere penge, men det kræver, at der er nogen der har tid og mulighed for at sætte projekterne i
værk.
Erik opfordrede til, at vi prioriterede arrangementer for vores sponsorer og derigennem forsøger at
generer indtægter.
ISU: Vores sponsorudvalg har skaffet Arbejdernes Landsbank som sponsor.

Vi har kontaktet DIF for hjælp til at lave en god sponsorkontrakt.
Vi laver en standardiseret kontrakt, så vi kan bruge den i andre sammenhænge også.
Formularen lægges på ekstranettet.
Turneringsudvalget er indstillet på at sommerlandsturneringens navn skal ændres. De synes dog, at det
skal være bestyrelsen, der endeligt beslutter navneændringen.
6. Evt.
Vi har fået en henvendelse fra ”Folkegave Prins Henrik” i anledningen af hans forestående 80 års
fødselsdag. Vi tager emnet op ved en senere lejlighed.
Lotte sluttede mødet af med at takke for samarbejdet og ønske bestyrelsen held og lykke fremover.

