Bestyrelsesmøde DPF
Den 12. januar 2015 kl. 17:00
Deltagere:

Idrættens Hus
KUF Mødelokale
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Lars Friis, Torben Vous, Mette Ryberg Pedersen, Chalot Thomsen, Henrik Toft, Preben
Fuglsang, Bjarne Lomholt, Glenn Bernstein, Jesper Krone, Kenneth Dreyer, Pernille Toft.

Afbud:

1. Nyt fra Formand/Sekretariat/Udviklingskonsulent
Bestyrelsen opfordres til at deltage i DIF bestyrelsesseminarer. Ønsker om deltagelse
meldes tilbage til sekretariatet, der sørger for tilmelding.
DIF indbyder til dialogmøder om Difs politiske program. Der er mulighed for at sende en
deltager til hvert af de 4 forskellige områder.
Interesserede melder tilbage til sekretariatet, der sørger for tilmeldingen.
Kenneth Dreyer informerede om samarbejde med Diabetesforeningen og arbejdet med en
”light” udgave af Forbundets frivillighedsstrategi.
1-2 træner hæfter er sendt til gennemlæsning hos DIF. Der skal sættes 3 datoer af til
kurser i foråret.
Der er indkommet ca. 350 besvarelser på spørgeskemaet. Der vil stadig være mulighed
for at udfylde det i det meste af januar, hvorefter der vil blive samlet op på resultatet.
Nye klubber kan tilbydes et gratis prøvemedlemsskab af DPF i indeværende år.
Sekretariatet informerede om status på medlemsindberetninger, klubkontingenter og
licensbestillinger.
2. Budget
Der bliver ikke udsendt et december likviditetsbudget fra DIF, da de er i gang med
årsregnskaberne.
Den 20. februar er sidste frist for aflevering af bilag vedr. refusionsberettigede udgifter for
2014.
Regnskabet for 2014 sendes fra DIF d. 9. marts og skal returneres med eventulle rettelser
fra bestyrelsen senest 16. marts.
Bestyrelsen godkender regnskabet inden det lægges på hjemmesiden senest 30/6.
Vi overvejer at skifte bank til AL bank.

3. Bestyrelsesseminar – hvordan og hvornår og om hvad.
Bestyrelsesseminar afholdes d. 21. marts. Emnerne bliver Licensstruktur og
turneringsformer. Mødet afholdes i Storkøbenhavnsområdet.
Torben, Kenneth, Chalot og evt. Henrik laver oplæg til mødet.
Jesper Krone og Pernille undersøger muligheder og priser.

4. Udvalgskompetencer
Udvalgene har hver deres kompetenceområder og er forpligtiget til at arbejde ud fra
deres respektive handlingsplaner.
Alle bestyrelsens medlemmer kan spørge ind til udvalgenes områder.
Udvalgene informerer skriftligt eller mundtligt til bestyrelsesmøderne om, hvad de pt.
arbejder med.
Udvalgene skal udarbejde nye handlingsplaner for 2015-16. De fremlægges til
godkendelse i bestyrelsen ved de kommende bestyrelsesmøder.

5. NM/VM
På baggrund af afbud fra Sverige og Norge har DPF besluttet ikke at deltage i NM i år.
Eliteudvalget arbejder på at etablere en 6-nationers turnering for veteraner. Alternativt vil
EU tilbyde udenlandske turneringer til vinderne af veterankvalifikationen.
Lars Friis holder møde med de øvrige nordiske lande under single VM om NM’s fremtid.
Danmark deltager ikke ved et eventuelt udskudt VM i 2015. Vi har meddelt
organisationskomiteen og FIPJP, at vi ønsker at få tilbagebetalt det beløb, vi har betalt til
mesterskabet. Lars Friis medbringer dette krav til FIPJP kongressen. Lignende krav er
blevet stillet fra andre lande.
6. Dresscode
TU fastsætter retningslinjer for dresscode til turneringer.

7. Veterantruppens fremtid
Eliteudvalgets forslag til udtagelse af veteraner via forbundets ranglisteturneringer blev
drøftet.
Der er opbakning fra bestyrelsen og TU arbejder videre med forslaget.

8. Nyt fra udvalgene
TU: Holder heldagsmøde d. 31. januar.
Der er ingen, der har budt ind på at afholde DM. TU arbejder på at finde en løsning.
EU: Finder selv dommer ved veterankvalifikationsfinalen.
EU's arrangementer kan findes på EU aktivitetskalender på hjemmesiden.
Der kommer et oplæg til nyt landsholdstøj.
ISU: ISU arbejder i øjeblikket med
- kontakt til medier med henblik på at få et medie til at informere omkring petanque
- kontakt til nye annoncører
- finde ny/nye sponsorer
- ny aftale for 2015 og 2016 med AL Bank (ultimo februar)
UU: Det kniber med at finde klubber, der har lyst og overskud til at indgå i
gymnasiesamarbejde.
BU: 29/3 2015 afholdes der kvalifikation til venskabskamp mod SBBF
16. maj afholdes der ”Øst/Vest mesterskaber” i double.
BU og udviklingskonsulenten holder møde med Dansk Arbejder Idræt fredag d. 16/1 om
et eventuelt samarbejde.
TDUU: Vil gerne have mulighed for at uddanne dommerne i Schweitzer systemet.
Vil gerne have nyt dommertøj. Henrik undersøger mulighederne hos Puma.

9. Eventuelt
Et medlem ønsker at løse licens i Sverige i 2015. Han har ikke løst licens i DPF i år.
Sekretariatet sender en bekræftelse til ham og til det svenske Bouleforbund.
Procedure for indgivelse af klager findes ikke længer i klubmappen. Regelment for
Appeludvalget er trådt i stedet.

