Bestyrelsesmøde DPF

Idrættens Hus
KUF Mødelokale
Hus C 3. sal

Den 17. august 2015 kl. 16:30
Deltagere:

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

Afbud:

Ingen

Dagsorden
1.

Info fra Formanden/sekretariatet/udviklingskonsulenten
DIF har udsendt spørgeskema vedrørende fordelingsnøglen, til alle forbund.
Lars og Pernille har besvaret det i fællesskab. Lars Friis har kontaktet DIF’s
formand med kritik af undersøgelsen, da spørgsmålene i mange tilfælde var
uforståelige og tidsfristen var så kort, at det ikke var muligt at inddrage
forbundenes bestyrelser.
Sekretariatet har holdt sommerlukket.
Hjemmesiden har fået tilføjet spillekalenderen og link til streaming på forsiden.
Udviklingskonsulenten har også holdt sommerferie men er så småt startet op
igen med klubbesøg og andre aktiviteter.
Kenneth informerede om, European Week of Sport, der er et samarbejde
mellem DIF, DGI og ISCA (International Sport and Culture Organisation) samt
Europa Kommissionen. Kampagnen finder sted i uge 37.

2.

Status på udvalget for Vinterturneringen:
Kenneth informerede om udvalgets foreløbige arbejde. Man ønsker at gøre
turneringerne attraktive for både klubber og spillere. Samtidigt skal
turneringerne udformes således, at de kan indberettes til fordelingsnøglen.
Kenneth og Chalot laver research hos klubber og spillere, så vi muligvis kan nå
at starte dette nye tiltag op allerede i år.

3.

Status på visionsarbejdet
Indtil videre består udvalget af Kenneth Dreyer, Torben Vous, John Saxild og
Claus Pedersen, Høng, men der er åbent for flere medlemmer.
Næste møde holdes 9. september, og skulle gerne munde ud i noget materiale,
udvalgene kan arbejde videre med.

4.

Status på ny bestyrelsesstruktur
Bestyrelsen drøftede oplægget.
”PR & kommunikationsansvarlig” ændres evt. til ”PR kommunikations
koordinator”.

Ny bestyrelsesstruktur tages op igen på næste bestyrelsesmøde til eventuel
beslutning på det kommende repræsentantskabsmøde.
5.

Budget 2016 – status
FU holder budgetmøde d. 11. september.
Lars Friis gennemgik de større poster, som der skal tages stilling til.
Alle bestyrelsesmedlemmer har til opgave til næste bestyrelsesmøde at finde et
forslag til indtægt og et forslag til besparelse i eget budget.

6.

Klubsamarbejde med Ukraine
Lars kontakter Mario og henviser til CEP’s dommer uddannelse. EU tager stilling
til, om de vil sende spillere fra trupperne til den Ukrainske turnering.

7.

Nyt landsholdstøj
Henrik informerede om indkøbet af DPF’s nye landsholds poloshirts. Vi har fået
en meget fin sponsoraftale, der betyder at tøjet kan sælges til klubber og
medlemmer for en meget fordelagtig pris.
Bestyrelsen vedtog det fremlagte reglement for landsholdstøj, hvilket betyder at
det fremadrettet er tilladt for alle købe og benytte forbundets landsholdstøj.
Glenn Bernstein tilbød at donere kr. 5000,00 som bidrag til landsholdenes
poloshirt. DPF modtog med stor tak det gavmilde bidrag.

8.

NM fremover.
Bestyrelsen har besluttet at Danmark ikke fremover deltager ved et eventuelt
NM. Lars meddeler bestyrelsens beslutning til de øvrige nordiske lande.

9.

Kort forhåndsdrøftelse af VM 2016 på Tahiti
Blev drøftet

10.

Drøftelse af mandat til afstemninger på CEP kongres i Albena sep. 2015
Bestyrelsen tilkendegav deres holdning til de enkelte forslag.
Bestyrelsen stemmer imod Israels forslag. Bestyrelsen er enige i de øvrige
forslag, bortset fra at vi anbefaler at man kun spiller U23 EM hvert 2. år.

11.

Forberedelse til repræsentantmødet

Forslag til ændringer af DPF vedtægter: Bestyrelsen tilsluttede sig de
forslåede ændringer.

Hæderstegn: Ingen nye kandidater

Besættelse af udvalgsposter:
FU: Torben stopper som næstformand ved repræsentantskabsmødet. Han
vil stadigt gerne deltage i visionsarbejdet
TU: Der er endnu ingen kandidater.
EU: Jesper Sele ønsker ikke genvalg. Henrik Toft og Glenn Hansen ønsker
genvalg.

Glenn Bernstein opstiller til posten som EU medlem.
TDUU: Eli er på valg. Bjarne spørger ham om han ønsker genvalg.
ISU: Jesper Krone stopper. Jesper undersøger om hans
udvalgsmedlemmer er interesseret i at være del af en eventuel ny
konstellation.
BU: Glenn stopper.
UU: Preben stopper.
Bestyrelsen har til opgave at gå ud og finde kandidater til de vakante
poster. Hvis ikke de vakante poster besættes vil forbundets
aktivitetsniveau nødvendigvis dale.



Arrangørklub: Midtfyn er valgt. Pernille kontakter klubben.
Dirigent: Lars Juul har sagt ja til at være dirigent.

12.

Drøftelse om Åben + Kvinder contra Mænd + Kvinder til DM principielt
alle rækker
Fremover afholdes DM ikke i Åben og kvinder, men i stedet i Mænd og kvinder.
Vi søger DIF om officiel DIF medalje i Kvinderækken.

13.

Evaluering af DM
DM gik rigtigt godt.
Der var en god stemning under DM dagene og efterfølgende har der været
mange positive tilkendegivelser. Spillerne var glade for arrangementet og for
afviklingen.
Der var også mange der var glade for overnatningsmulighederne og afstanden
mellem hotel og spillested.

14.

Formandsmøde:
Afholdes d. 26/8 kl. 17.00. Vi booker et mødelokale med plads til alle.
Bestyrelsesmedlemmerne skal huske at melde sig til enten i eventsystemet eller
via mail senest d. 19/8

15.

Nyt fra udvalgene:
-

16.

Eventuelt
Der er flere, der har tilkendegivet at de gerne vil uddannes som dommere.

