Ekstraordinært
Bestyrelsesmøde DPF

Referat

Den 17. september 2014 kl. 17:30
Idrættens Hus/ KUF Mødelokale
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Deltagere:

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

Afbud:

Preben Fuglsang

1. Udpegelse af delegationschefer til internationale mesterskaber
Når der er repræsentative møder ved internationale mesterskaber, er det formanden, der er delegationschef. I tilfælde af at
formanden ikke kan deltage indtræder næstformanden. I tilfælde af at næstformanden heller ikke kan tilbydes opgaven til
den øvrige bestyrelse, alternativt til EU.
I de øvrige tilfælde er det EU, der påsætter delegationschefer fra eget udvalg, alternativt fra bestyrelsen.
Vi tilstræber at budgettere med en ekstra deltager.
Den nye bestyrelse orienteres om beslutningen.
Ved Junior EM 2014 deltager Chalot som delegationschef.
2. Bestyrelsens struktur
Bestyrelsen ønsker at reducere antallet af medlemmer i bestyrelsen.
Bestyrelsen vil derfor gerne fremlægge forslag til repræsentantskabsmødet om at:
TDUU og TU skal sammenlægges.
UU og BU skal sammenlægges.
ISU tages ud af bestyrelsen, men bibeholdes som udvalg, der refererer til FU.
Der skal ændres i vedtægter og reglementer.
Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Lars Lloyd, Chalot og Glenn som udarbejder et oplæg til næste
bestyrelsesmøde.
3. Repræsentantskabsmøde, indkomne forslag.
Der er ikke indkommet nogen forslag til repræsentantskabsmødet.
TU og TDUU svarer på forespørgsel fra Amager P96.
Sekretariatet meddeler spørgeren, at forslaget er videregivet til udvalgene.
4. Status på medlemsmøder.
Vi inviterer til medlemsmøder i:
 Brabrand d. 14. oktober
 Korsør d. 15. oktober
 Starmasters d. 22. oktober
Fra bestyrelsen deltager: Lars Friis, Chalot Thomsen, Henrik Toft, Glenn Bernstein, Jesper Krone (minus 14. oktober)
Fra sekretariatet deltager Pernille Toft
5. Budget:
Bestyrelsen afleverer budgetønsker senest d. 1/10
6. Evt.
Der findes ikke noget forbud i de internationale spilleregler imod brug af handsker.
Vi har fået en henvendelse fra Dansk Arbejder Idræt omkring samarbejde. Glenn og Jesper kontakter DAI.

