Bestyrelsesmøde DPF
Den 25. november 2014 kl. 17:00

Idrættens Hus
KUF Mødelokale
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Indkaldt af:

Lars Friis

Referent:

Pernille Toft

Deltagere:

Lars Friis, Torben Vous, Chalot Thomsen, Preben Fuglsang, Bjarne Lomholt, Glenn
Bernstein, Jesper Krone, Pernille Toft, Kenneth Dreyer

Afbud:

Mette Ryberg Pedersen, Henrik Toft

Referat
1. Præsentation af den nye bestyrelse
Lars Friis bød velkommen til den nye bestyrelse og bestyrelsen foretog en kort
præsentationsrunde.
2. Retningslinjer for bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen er gjort bekendt med, Code of Conduct og bestyrelsens administrative
instruks. Bestyrelsens forretningsorden underskrives af den nye bestyrelse, og lægges
på petanque.dk
3. Meddelelser fra sekretariatet, udviklingskonsulenten og formanden
Sekretariatet: Vi har fået en forespørgsel om anlæg af Petanquebaner. ISU kikker på en
opdatering af hjemmesiden på det punkt.
Udviklingskonsulenten: 1-2 træner uddannelsen er ved at blive færdiggjort. Der er
aftalt klubbesøg med flere klubber.
Kenneth er i gang med at udarbejde et spørgeskema til klubberne og alle interesserede
medlemmer. Skemaet sendes til gennemsyn i bestyrelsen, der vender tilbage med
bemærkninger.
Kenneth refererede fra samarbejde med Breddeudvalget og Ungdomsudvalget omkring
gymnasiepetanque.
Formanden: Lars er blevet kontaktet af ”Klubliv Danmark”. DPF er positive overfor et
samarbejde, og afventer mere information.
DIF Kongres
Vi har fået tilbudt en Expo-stand. Jesper har takket ja. Chalot deltager gerne.
Kenneth deltager i selve kongressen. Lars Friis deltager muligvis også.
4. Mødekalender for 2015
 Bestyrelse: Bestyrelsens mødekalender for 2015 blev fastlagt.

Datoerne lægges på mødekalenderen på forbundets hjemmeside.
 FU: FU lægger deres mødekalender under hensynstagen til bestyrelsens kalender.
Pernille laver et oplæg.
 Seminar for bestyrelse og udvalg: Vi inviterer bestyrelse og udvalg til seminar d. 31.
januar/1. februar 2015.
 Pernille har indhentet tilbud fra vandrehjem i Kalundborg. Chalot, Jesper og Glenn
kikker på andre muligheder og vender tilbage hurtigt.
 Temaer til bestyrelses/udvalgsseminar: Licensstruktur og turneringsformer
Program for dagen: Torben, Chalot og Kenneth udarbejder program.
 Næste repræsentantskabsmøde: Lørdag d. 14. november 2015
5. Frivillighedsstrategi 2. behandling
Bestyrelsen gennemgik frivillighedsstrategien og godkendte den med få ændringer og
tilføjelser.
Frivillighedsstrategien er et dynamisk værktøj, der kan ændres løbende efter behov.
Den til hver tid gældende frivillighedsstrategi offentliggøres og kan læses på forbundets
hjemmeside.
6. Licensforslag
Bestyrelsens anbefaler, at der arbejdes videre med det fremsendte forslag om frilicenser og oversender forslaget til videre behandling i TU.
7. Nyt fra udvalgene
TDUU: Er i gang med at uddanne nye dommere. Der er i alt 6 under uddannelse.
BU: D. 29. marts afholdes kvalifikation til Svenske-landskampe.
BU ønsker at afholde om et landsdelsmesterskab i double16. maj.
Glenn informerede om status i samarbejdet med DAI (Dansk Arbejder Idræt)
UU: er gået i samarbejde med udviklingskonsulenten om gymnasiesamarbejder.
TU: Holder udvalgsseminar i januar. Der inviteres personer udenfor udvalget med til
seminaret.
8. Bestyrelsens huskeliste
Bestyrelsens huskeliste blev gennemgået og justeret.
9. Evt.
Repræsentantskabsmødet blev evalueret.
Bestyrelsen ønsker, at der ved fremtidige repræsentantskabsmøder gives plads og tid
til debat i det omfang at debatten er sober og ikke indeholder personangreb.

