Bestyrelsesmøde DPF
Den 9. marts 2015 kl. 16:30
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:

Referat
1. Nyt fra Formand/Sekretariat/Udviklingskonsulent:
Sekretariatet informerede om medlemsindberetning og fordelingsnøgletal. Vi afholder kursus i
Schweizer systemet d. 25. marts for TU, TDUU og interesserede dommere.
Udviklingskonsulenten informerede om Gymnasiepetanque. Der er lavet samarbejdsaftaler med
flere gymnasier rundt omkring i landet. Der er også indgået et samarbejde med
Diabetesforeningen og klubberne i Middelfart, Struer, Holbæk og Odense.
1-2 træner er næsten færdig og går i luften snart. Kurset udarbejdes i samarbejde med
Træner-, dommer-, uddannelsesudvalget.
Kenneth undersøger om der gives tilskud via fordelingsnøglen.
Lars Friis opfordrede nye bestyrelsesmedlemmer til at deltage i DIF’s kurser for nye
bestyrelsesmedlemmer.
Lars informerede fra DIF’s Formandsseminar og fra DIF’s kongres 6.-8. marts.
Nye bestyrelsesmedlemmer opfordres til at deltage i Difs kurser for nye bestyrelsesmedlemmer.

2. Økonomi – Status:
Vi har ikke modtaget balance fra DIF siden oktober. Det er ikke tilfredsstillende. Mette og Lars
kontakter DIF økonomi. Mette videresender balancer til bestyrelse og revisorer, når hun
modtager dem.
Danske Bank har endnu ikke ordnet alle papirere vedrørende kassererskift. Vi overvejer at
skifte til AL Bank.

3. Bestyrelsesseminar:
Programmet blev drøftet. Jesper Krone laver oplæg til ide-indhentning vedrørende
licensstruktur til seminaret.

4. DM:
Vi håber, at Horsens har mulighed for at sige ja til at være værtsklub. Alternativt kan Hedebo’s
arealer være en mulighed, med DPF bestyrelse og udvalg som arrangør.

Horsens vender tilbage med svar i løbet af et par dage.

5. CEP spørgeskema - internationale begivenheder:
Blev drøftet

6. Information til klubber og information på hjemmesiden samt spillekalenderen:
Forbundets informationsformidling blev drøftet. ISU og Sekretariatet skriver til klubbernes
formænd og spørger, om de ønsker at modtage informationer på den gammeldags facon eller
som nu.

7. Indstilling af Lotte Büchert til DIF’s bestyrelse:
Bestyrelsen tilslutter sig indstillingen af Lotte til Difs bestyrelse. Sekretariatet sender
indstillingen til DIF.

8. DIF’s politiske program for 2015-2020 til høring:
Vi meddeler DIF, at vi bakker op om programmet.

9. Nyt fra udvalgene:
TU: På grund af afbud til SLT skal der findes et hold til at rykke op fra DK serien til 2. division.
Bestyrelsen bakker op om, at der i TU trækkes lod blandt de 3 oprykningsberettigede hold, som
blev 3´er i DK serien i 2014.
Dommere til ranglisteturneringerne betales af DPF i 2015.
BU: Glenn fremlagde oversigt over udvalgets arbejde. ”Nine To Five” aflyses. ”Øst/Vest
Turneringen” tages op på DPF Seminaret.
ISU: Medierne er ikke særligt interesserede i at skrive om petanque, hvis ikke vi har noget helt
specielt at komme med. Resultater er de heller ikke interesserede i, medmindre der er tale om
internationale guldmedaljer.
Vi skal huske at påføre ”AL Bank” til vores SLT medaljer og også gerne deres logo på
dommertøj og spilleledelsens tøj.
AL Bank har mulighed for at sætte bannere op ved vores ranglisteturneringer, samt at have en
salgsbod + bannere ved DM (i lighed med sidste år).
UU: Efterlyser deadlines for gymnasiesamarbejde.
TDUU: Har informeret skriftligt om udvalgets arbejde med dommereksamen,
dommerpåsætning 2015 og ”1-2-Træner”.
EU: Veteranturneringen ser ud til at blive en succes. Indtil videre har 7 nationer tilmeldt sig og
samarbejdsaftalerne med Hvidovre Petanque Klub er på plads.

10. Eventuelt:
Ingenting

