Bestyrelsesmøde DPF

Idrættens Hus
KUF Mødelokale
Hus C 3. sal

Den 22. juni 2015 kl. 16:30
Deltagere:

Lars Friis, Torben Vous, Mette Ryberg Pedersen, Chalot Thomsen, Henrik Toft, Preben
Fuglsang, Bjarne Lomholt, Glenn Bernstein, Pernille Toft

Afbud:

Jesper Krone, Kenneth Dreyer

Referat
1.

Nyt fra Formand/Sekretariat/Udviklingskonsulent
Lars informerede om, at FU ved dets møde har besluttet at kassererens
behandlingstid på udlæg, afregning og refusion kan forventes at være 14 dage.
Sekretariatet informerede om, at de internationale forbund, deriblandt FIPJP er
gået i samarbejde, i forsøg på at få kuglesporten på OL programmet i 2024.

2.

Økonomi
Bestyrelsen gennemgik forbundets økonomi.
Økonomien ser sund ud fremadrettet. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen og
vil blive offentliggjort i løbet af ugen.
Regnskabet fremlægges til repræsentantskabets godkendelse ved
repræsentantskabsmødet i november.
Udvalgene afleverer budgetønsker til kasseren senest 7. august.

3.

Bestyrelsens administrative instruks – forslag til revideret instruks
Den uændrede instruks blev godkendt.

4.

Repræsentantskabsmøde
Listen over poster og valg blev gennemgået.
Lars laver et oplæg til vedtægtsændringsforslag.
Bestyrelsen drøftede valg af dirigent. Lars spørger
Vi skal finde en arrangørklub i vest. Sekretariatet skriver til klubberne
Mulige kandidater til forbundets hæderstegn blev drøftet.

5.

Valg til CEP bestyrelsen
DPF opstiller Henrik Toft. Vi søger DIF om midler

6.

NM
Danmark har afleveret det lovede oplæg til de øvrige nordiske nationer. Vi
afventer stadigt deres reaktion.

7.

Vinterturneringen
Der nedsættes et udvalg bestående af Chalot, Glenn, Henrik og Kenneth. De
finder selv eventuelle yderligere medlemmer. Chalot indkalder

8.

Drøftelse af en eventuel ny bestyrelsesstruktur
Der bliver nedsat et udvalg bestående af Henrik, Bjarne Lars og Chalot.
Henrik indkalder.

9.

Visionsarbejde
Torben informerede om visionsarbejdet. Torben, Kenneth og Glenn arbejder
videre og tilføjer selv flere medlemmer til gruppen. Torben indkalder.
Gruppen arbejder på at få et oplæg klar til en debat på
repræsentantskabsmødet.

10. Nyt fra udvalgene
BU: Ingenting
ISU: Vi har indkøbt et video kamera som Jakob vil afprøve ved DM
I forbindelse med Den franske Bastille dag vil Jesper ( DPF) være tilstede i
forbindelse med en turnering både den 12 og den 14 juli.
UU: Er i gang med et samarbejde med Gladsaxe Gymnasium.
TDUU: Har holdt 1-2-træner kurser i Ringe og i Hvidovre. Desværre blev kurset
i Høng aflyst. Der er planer om at afvikle kurset i Horsens og i Høng i efteråret.
Påsætning af dommere i SLT: Der mangler dommere i SLT, så de arrangerende
klubber er blevet bedt om at udpege måldommere i 3. runde.
I Hedebo lavede dommerne en dispensation fra reglerne, idet en af de franske
spillere manglede en makker i Doublen. Dommeren gav dispensation for at
indsætte en ny spiller på holdet, hvilket har givet en del debat.
Bjarne har svaret på debatten på TDUU’s vegne, og gjort klart at en sådan
dispensation ikke vil blive givet fremadrettet.
TU: Chalot informerede om det kommende DM.
De yngre juniorer får lov at spille sammen med de øvrige juniorer.
EU: Vi får sandsynligvis prøver på nyt landsholdstøj på fredag.
Restriktionerne for, hvem der må benytte landsholdstøj og hvornår skal fjernes
fra klubmappen, da det ikke længere er gældende.
Henrik refererede fra weekendens landsholdssamling, hvor landstræneren udtog
hold til EM for herrer i Bulgarien og til U23 finalespillet for kvinder i Holland.
Der blev ved samme lejlighed holdt træningssamling for veterantruppen.
DM: Der kommer lys reklamer ved alle indfaldsveje til Horsens fra næste uge.
Der er styr på arrangementet.
11. Eventuelt
Tilsyneladende har veteraner taget godt imod forbundets nye tiltag, at udtage
veteraner via triple ranglisteturneringerne. Indtil videre har 134 veteraner
deltaget i årets triple ranglisteturneringer.

