Bestyrelsesmøde DPF

Den 5. maj 2014 kl. 17:00
Idrættens Hus/ KUF Mødelokale
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Deltagere:

Lars Friis, Lars Lloyd, Kim Rasmussen, Chalot Thomsen, Henrik Toft, , Niels Erik Villadsen, Glenn Bernstein,
Jesper Krone, Pernille Toft - Chalot deltog via Skype

Afbud:

Preben Fuglsang udeblev uden afbud

REFERAT:
1. Godkendelse af forretningsorden med eventuelle ændringer.
Den reviderede forretningsorden pr 5/5 2014 blev godkendt og underskrevet af de
tilstedeværende.
2. Nyt fra sekretariatet
Der bliver sendt rigtigt mange mails til klubberne.
Vi indfører et nyhedsbrev med tilmelding via hjemmesiden. PT og JK udarbejder en struktur
på en sådan facilitet.
Muligheden for bedre brug af facebookgruppe blev diskuteret. PT aftaler et møde med DIF’s
kommunikationskonsulent for alle interesserede bestyrelsesmedlemmer.
3. Nyt fra formanden og FU herunder økonomi
LF og PT har været til jubilæum hos Gentofte. Det var en hyggelig reception.
 Vision 25-50-75
LL informerede fra arbejdet i visionsgruppen. Næste stormøde fælles for DGI og DIF er
planlagt til d. 22. juni 2014.
 Licens:
Der skal nedsættes et udvalg til at kigge på vores licensstruktur.
Lars Lloyd, Chalot og Jesper Krone udarbejder et kommissorium til brug for nedsættelse af et
ad Hoc udvalg.
 Orientering fra Difs årsmøde.
LF refererede fra DIF’s årsmøde, der fandt sted lørdag den 3. maj.
 Aftalen med KUF - tiltrædelse af vedtægter?
LF informerede om forløbet.
 Ansættelse af ny udviklingskonsulent:
FU holder møde med DIF d. 8/5 1014. Bestyrelsen bakker op om ansætteles af en ny
fuldtidskonsulent.

 Outsourcing af bogholderopgaven:
FU har holdt møde med DIF’s økonomichef. FU ønsker at overgive dele af kassererens
opgaver til DIF. Kim indhenter et tilbud fra DIF, og bestyrelsen tager stilling derefter.
 Flytning af repræsentantskabsmødet – status
FU har talt med DIF’s jurister og Difs Økonomichef. Der er intet til hinder for at flytte
repræsentantskabsmødet til november, hvis det besluttes på et ekstraordinært
repræsentantskabsmøde.
Omkring regnskabsaflæggelse: Bestyrelsen underskriver regnskabet og det offentliggøres på
hjemmesiden. Derefter er det muligt at vente med endelig vedtagelse til
repræsentantskabsmødet, selvom dette skulle ligge ½ år efter.
Bestyrelsen besluttede, at der afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde evt.
efterfulgt af ordinært repræsentantskabsmøde d. 15. november 2014.
Pernille kontakter Idrættens Hus og den sædvanlige dirigent.

4. Nyt fra udvalgene
ISU:
Sponsoraftale med AL bank:
Kontrakten er underskrevet. Både hjemmeside og kampsedler er tilrettet det nye navn.
Jesper Krone har haft kontakt med det eventfirma, der forestår Als’ sommerfest omkring
petanquearrangement i den forbindelse.
ISU har lavet oversigt over relevante medier til brug for presseinformation samt skabelon til
pressemeddelelser til brug for klubberne.
ISU har kontakt til en mulig sponsor/annoncør. Vi afventer nærmere.
JK har lavet prisliste over, hvad det koster at annoncere på vores hjemmeside.
TU:
Kampe på tid: Det er bestyrelsen der beslutter, hvorvidt der skal ændres i
turneringsstrukturen så der spilles på tid.
Der nedsættes et ad-hoc udvalget bestående af Lars Friis, Chalot Thomsen, Glenn Bernstein
og Niels Erik Villadsen. Chalot fungerer som formand og indkalder til første møde.
SLT/DVC:
Tilmeldingsfristen til forbundets turneringer bliver rykket fremover, sådan at tidsfristen ligger
tidligere end i år, for at imødegå for mange ændringer til turneringerne kort før start.
TDUU:
Uddannelse af trænere: Eli er ved at samle op på 1-2-træner. Han holder møde med Henrik
Dommersituationen: Der er for få dommere. To dommere har sagt fra og to andre er faldet
for tidsgrænsen.

TDUU finde det uacceptabelt at FU har underkendt TU og TDUUs beslutning om at Nykøbing
ikke skulle være en ranglisteturnering idet det ikke var muligt at finde dommer.
Bestyrelsen har besluttet, at rangliste turneringer i 2014 skal kunne gennemføres, selvom det
ikke er muligt at påsætte dommere. TU formulerer en tekst til klubmappen, der fortæller,
hvordan man afvikler turneingen i disse situationer. Teksten sendes til bestyrelsen til
orientering.
Niels Erik Villadsen er ikke enig i bestyrelsens beslutning. Hans begrundelse er, at det er
generende for en spillende dommer, at der bliver kaldt på ham under spillet.
Lars Friis indkalder dommerne til møde omkring dommersituationen. De dommere der har
taget uddannelsen, men ikke er dommere længere, indkaldes også.
EU:
Veteran Ad Hoc udvalget: Udvalget er blevet øget med Lars Bom og Jonna Slot.
Der er planer om en ny turnering næste år.
NM: EU har besluttet ikke at medsende 4. mand til NM i Finland 2015. Dette gælder alle
hold.
VM
ISU indhenter tilbud på rejse til 7 mand til VM i Tahiti
BU.
Nine to Five er aflyst pga. for få tilmeldinger. Vi tager ideen op igen til næste år.
Regionsturneringen er under planlægning.

5. Frivillighedsstrategi
Punktet blev drøftet.

6. Evaluering af workshop fra repræsentantskabsmøde
Punktet blev drøftet.
7. Bestyrelsens huskeliste
Fælles henvendelse fra DPF og DGI omkring nedlæggelse af grusbaner tilføjes listen
8. Evt.
/

