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Referat
1.

Nyt fra formanden, udviklingskonsulenten og sekretariatet
Formanden:
I weekenden d. 2-3 oktober er der DIF budgetmøde. Om fredagen skal DIF’s
forslag til ny fordelingsnøgle behandles. Glenn deltager der, hvis han har
mulighed for det.
FU har besluttet at oprette et Ustream abonnement, så vi kan streame fra egen
kanal.
Udviklingskonsulenten:
Kenneth refererede fra møde i visionsgruppen. Forslaget bliver sendt til
bestyrelsen og visionen bliver præsenteret på repræsentantskabsmødet.
Kenneth refererede om arbejdet med bl.a. gymnasiepetanque, klubudvikling og
1-2-trænerkurser. Der er planlagt 1-2-trænerkurser igen i oktober.
Sekretariatet:
Sekretariatet holder ferielukket i uge 42.
Der er åbent for tilmelding til repræsentantskabsmøde på hjemmesiden.
Alle udvalg bedes dog foretage tilmeldinger til repræsentantskabsmøde for sig
selv og for deres udvalgsmedlemmer direkte til sekretariatet på mail.
Webshoppen er åbnet for salg af landsholdstøj og petanque-grise.
Muligheden for køb af landsholdstøj med tryk er lidt forsinket, men kommer
snart.
Veteranranglisten blev fejlagtigt lagt på hjemmesiden med fødselsdata på
deltagerne. De er nu fjernet. Der er i bestyrelsen en beslutning om, at
fødselsdata generelt ikke skal fremgå på hjemmesiden.

2.

Fremlæggelse af FU’s forslag til budget 2016

Budgetforslaget blev gennemgået og tilrettet.
Deltagergebyret til Eurocuppen betales af DPF. Rejsetilskuddet på kr. 5000,betales i 2016 men bortfalder fra 2017.

3.

Status på ny bestyrelsesstruktur
Bestyrelsen tiltræder forslaget.

4.

Forberedelse til repræsentantmødet


Forslag til ændringer af DPF vedtægter
Bestyrelsen tiltræder forslaget.
 §7 i de faktuelle forslag
Bestyrelsen tiltræder forslaget.
 Besættelse af bestyrelses- og udvalgsposter
Bestyrelsen gennemgik udvalgsposter og de kandidater bestyrelsen opstiller.
 Beretninger fra udvalg
Bestyrelsen har tiltrådt alle beretninger.
 Indkomne forslag til Repræsentantskabsmødet
Bestyrelsen har modtaget forslag fra Jonstrup om spil på tid. Pernille skriver til
Jonstrup at forslaget falder ind under turneringsudvalgets kompetenceområde
og derfor sendt til behandling i turneringsudvalget.
 Valg til bestyrelsen og udvalg
Bestyrelsen gennemgik mulige kandidater og vakante poster.
Af repræsentantskabsmaterialet vil fremgå, hvilke kandidater bestyrelsen
opstiller.
 Tilmeldinger til repræsentantskabsmødet
Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer tilmelder sig til repræsentantskabsmødet via
mail til sekretariatet.
 Årets frivillige (vandrepokal og nål). Klubberne har endnu ikke indstillet
kandidater. Vi skal indkøbe en vandrepokal til formålet.
5.

Handlingsplaner
TU’s handlingsplan er godkendt.
EU's handlingsplan fremsendes til resten af bestyrelsen til godkendelse.
I 2016 laver udvalgene strategiplaner.

6.

Status Vinterturneringen
Arbejdsgruppen har planlagt strukturen for den kommende vinterturnering.
4-mandshold, ingen licenskrav, 4 runder, lodtrækningspræmier, fortrinsvis
lørdage.
Spilledage: 31. oktober, 28. november, 9. januar, finalespil 6. februar.
Udvalget offentliggør invitation og propositioner og ønsker mulighed for
tilmelding i denne uge.
Drøftelse af samarbejde mellem DPF og DGI Petanque
Blev drøftet.

7.

8.

Nyt fra udvalgene
Ingenting

9.

Eventuelt
Ingenting

