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Punkt 3: Bestyrelsens beretning
DPF årsberetning 2015
Bestyrelsen
Der har været afholdt 8 møder i bestyrelsen siden seneste repræsentantskabsmøde. Alle poster har været
besat. Alle møderne tager fortsat alt for lang tid. Vi når hver gang lige akkurat at nå igennem dagsordenen.
Der er som altid meget stor talelyst i bestyrelsen og alle bestyrelsesmedlemmerne er interesseret i at få indflydelse på beslutningerne.
Umiddelbart efter sidste repræsentantskabsmøde fik vi vedtaget en frivillighedsstrategi som tidligere næstformand Lars Lloyd i høj grad havde bidraget til. Vores udviklingskonsulent fortæller gerne om frivillighedsstrategien ved alle klubbesøg.
Vi har afholdt seminar i marts måned. Vi var 21 deltagere fra bestyrelse, udvalg og sekretariat. Vores udviklingskonsulent Kenneth Dreyer ledte os gennem to dage med et spændende program. Det lykkedes bl.a. at
få født og drøftet en masse ideer, som ligger til grund for et visionsarbejde, som vi kommer til at arbejde
med i det kommende år.
Vi indgik i foråret en sponsoraftale med AL Bank for 2 år og i 2016 kommer sommerlandsturneringen derfor
fortsat til at hedde AL Bank Sommerlandsturneringen.
Vi har fået gennemført et flot DM 2015 i Horsens og vores AL Bank sommerlandsturneringen gik igen rigtig
meget fint. I år blev AL Bank SLT gennemført med frafald af kun et hold undervejs. Men der var dog et par
hold der valgte ikke at stille i år.
Ved fælles hjælp er det også lykkede at få gang i DPF's Facebook side. Den har været flittigt brugt til rapportering for diverse mesterskaber og turneringer. Selv live dækning med streaming fra både danske og internationale turneringer er det blevet til.
I august afholdt vi for første gang DPF formandsmøde. Formændene fra 12 klubber mødte op til en god eftermiddag og aften i Idrættens Hus. Det gentager vi igen til næste år. Måske på en lørdag, så også formændene fra Jylland har mulighed for at deltage uden at skulle tage en fridag. Det er i øvrigt en aktivitet, vi
har fastlagt i vores frivillighedsstrategi.
Der skal igen lyde en stor tak til alle udvalgsmedlemmer i DPF som gør et stort stykke frivilligt arbejde. Der
var desværre tre medlemmer i TU der valgte at indstille arbejdet undervejs da der kom lidt turbulens i forhold til bestyrelsen. Det valg har man jo altid i frivilligt arbejde. Men der skal også lyde en stor tak til alle frivillige i klubberne både i og uden for bestyrelserne. Uden jer have vi intet forbund, og ingen aktiviteter.
Vi har igennem det seneste 1½ år analyseret på om bestyrelsesstrukturen kan forbedres eller styrkes. Vi
har besluttet at foreslå at fordele opgaverne på en anden måde, og stiller derfor forslag om ændring af antallet af bestyrelsesmedlemmer fra ni til otte. Samtidig lægger vi opgaverne fra Ungdomsudvalget og Breddeudvalget over i andre udvalg, og foreslår oprettelse af to nye poster. PR og Kommunikationskoordinator
samt Frivillig-ansvarlig.
Internationalt
Vi har deltaget i alle VM og EM samt World Cup for kvinder, som er redegjort for i Eliteudvalgets beretning.
Nævnes bør dog kvindernes sølv i World Cup og Mia Carlssons guld i Nations Cup i single.
Vi har i år besluttet ikke længere at ville deltage i NM. Det har der været mange grunde til. En af dem er at
det ikke virkede, som om de 3 andre lande prioriterede det ret højt. Svenskerne meldte faktisk fra sidste år,
hvor det derfor blev aflyst. I hvert fald tog vi i DPF bestyrelsen beslutningen for de andre lande, og besluttede at vi vil prioritere VM og EM højest, og bruge de ret begrænsede midler vi har til rådighed til disse formål.
Som en form for erstatning for NM for veteranerne, har EU mfl. afholdt NVC (Nations Veterans Cup) med
deltagelse af otte nationer. En stor succes, som vi håber kan gentages til næste år.
Vi bør vel også nævne, at vi har fået indkøbt nye landsholdstrøjer. Alle kan nu købe trøjerne og få navn
trykt på. Som noget nyt et det også tilladt at bære trøjerne til vores egne turneringer. Som ny kampgave til
modstanderne har vi fået produceret og indkøbt røde grise med dannebrog. De kan også købes via forbundets webshop.
VM for herrer 2016 er i skrivende stund henlagt til Tahiti. Grundet ret mange uregelmæssigheder inden og
efter aflysningen i 2014 har vi indtil videre besluttet at Danmark ikke deltager i VM på Tahiti. Der er kongres
i FIPJP d. 4/11-2015 i Bangkok Thailand. Vi deltager gerne i VM hvis arrangementet skulle blive besluttet
afholdt et andet sted i verden, men vi vil sikre os at arrangementet bliver uden nogen form for magtfordrejning eller korruption. Vi har sikret os bedst muligt, at der er økonomisk dækning for deltagelsen i VM et andet sted i verden. Der har været rygter om Malaysia og Marokko. Men det er indtil videre kun rygter.

Sekretariatet
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Der har været nok at se til for Pernille Toft i DPF sekretariatet i 2015. For eks. er der kommet nyhedsbreve,
oprettet Videostreaming kanal i samarbejde med ISU, afholdt kursus i Swiss stigesystem, været tovholder
på Veteran Nations Cup, fået sat gang i forbundets brug af Facebook, oprettet webshop med salg af landsholdstrøjer og Grise samt serviceret bestyrelse, udvalg, medlemsklubber, andre forbund samt enkeltmedlemmer.
Økonomi:
Vores økonomi er blevet væsentligt forbedret det seneste år. Sidste år blev VM på Tahiti aflyst. Vi har også
være heldige at få nogle ikke helt ventede indtægter. Bl.a. sponsoratet med AL Bank, tilskud på udviklingsarbejde fra Kulturministeriet, tilskud til lobbyarbejde fra DIF og her for nylig ekstra 11.000 kr. i ekstra fordelingsnøgle fra regeringen, naturligvis gennem DIF.
Vi er kommet godt i gang med samarbejdet med DIF, om at overtage vores bogholderifunktion. Mette Ryberg har ugentlige kontakter med DIF Økonomi for at sikre at tingene går rigtigt til, og at vi bevarer kvaliteten. Vi betaler nu det samme til DIF Regnskab, som vi tidligere betalte vores tidligere kasserer i honorar.
Men der er dog fortsat et væsentligt arbejde for Mette Ryberg. For at begrænse det lidt, har vi besluttet, at
der afregnes en gang hver 14. dag for udlæg.
Vi skal huske, at vi sidste år manglede en udviklingskonsulent i otte måneder. Det rammer os økonomisk
de nærmeste 2-3 år, da udviklingskonsulenten i denne periode ikke har genereret nogen penge til fordelingsnøglen. Denne situation er vi begyndt at forberede os på. Vi har skåret en smule på en del konti, budgettere med et lille overskud for 2016.
Udviklingskonsulent.
Vores udviklingskonsulent Kenneth Dreyer er kommer godt i gang med arbejdet. Bl.a. med gymnasiepetanque i samarbejde med UU.
Han også lavet en spørgeskemaundersøgelse som blev benyttet til DPF's visionsarbejde for årene frem.
Vi har fortsat en samarbejdsaftale med Kontorfællesskabet i DIF. Udviklingskonsulenten har her mulighed
for at få sparring med andre udviklingskonsulenter og modtage faglig ledelse om de opgaver, han bliver stillet over for. Det er også her, vi har lavet en aftale om leje af kontorplads til sekretariatet og mødelokaler
m.v. det koster faktisk en del penge for forbundet, men vi skal jo bo et eller andet sted. Og Kenneth har
stort udbytte at den faglige sparring med de andre udviklingskonsulenter fra de andre forbund.
Medlemmer og licenser
Der er i år i alt 69 klubber, der er medlemmer af DPF. Vores officielle medlemsantal ifølge DIF er 3164 pr.
2014, hvilket er en stigning på 2 medlemmer i forhold til 2013. Antal licenser tegnet i 2015 er indtil nu 1085
(heraf 37 juniorer hvilket er en stigning fra 24 i 2014). Dog er det et fald på 47 licenser siden 2014. Da licensindtægterne i høj grad er med til at finansiere vores aktiviteter, er det naturligvis uholdbart i længden.
Samarbejde med DGI og DAI m.v.
Vi har lavet en aftale med både DAI og Diabetesforeningen i 2015. Vi har dog ikke set noget resultat endnu.
Der skal nok gøres en ekstra indsats for at løbe samarbejdet i gang, men vi har på ingen måde opgivet.
Vi forsøger os endnu engang med en henvendelse til DGI om et samarbejde, som tager udgangspunkt i at
vi skal supplere hinanden, og på ingen måde konkurrere med hinanden. Vi skal skabe tillid ved at erkende
at vi er forskellige, og at vi i noget omfang tiltrækker forskellige mennesker, men også et stort omfang de
samme mennesker. Men vi skylder alle petanquespillere igen at forsøge.
Med venlig hilsen
På DPF Bestyrelsens vegne
Formand Lars Friis
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Bestyrelsen og de faste udvalgs sammensætning efter repræsentantskabsmøde 15. november 2014
Valgt for en periode på:
Forretningsudvalg (FU)
Lars Friis
Torben Vous
Mette Ryberg Pedersen

- formand
- næstformand
- kasserer

Ledøje
Horsens
Ledøje

2 år i 2014
2 år i november 2014
2 år i november 2014

Turneringsudvalg (TU)
Chalot Tannie Thomsen
Einar Stærk
Teddy Laursen
Brian Mikkelsen

- formand
- medlem
- medlem
- medlem

København
Vestfyn
Bøgeskov
Petanque Nordvest

2 år i november 2014
2 år i november 2014
2 år i 2014
2 år i 2014

Eliteudvalg (EU)
Henrik Toft
Glenn Hansen
Jesper Sele
Claus Berthelsen
Klaus Elsted

- formand
- medlem
- medlem
- medlem
- medlem

Starmaster’s
Nordfalster
Vestfyn
Kr. Såby
Boule Hedebo

2 år i 2014
2 år i 2014
2 år i 2014
2 år i november 2014
2 år i november 2014

Breddeudvalg (BU)
Glenn Bernstein
Vakant
Vakant
Vakant

- formand
- medlem
- medlem
- medlem

Boule Hedebo

2 år i 2014

- formand
- medlem

Hvidovre
Hvidovre

2 år i 2014
2 år i november 2014

Træner/dommer/uddannelsesudvalg (TDU)
Bjarne Lomholt
- formand
Claus Pedersen
- medlem
Eli Nielsen
- medlem

Jonstrup
Høng
Hvidovre

2 år i november 2014
2 år i november 2014
2 år i 2014

Informations- og sponsorudvalg (ISU)
Jesper Krone
- formand
Erik Rødsgaard Jensen
- medlem
Jakob Lindeløv
-medlem

Øbro 2100
Vestfyn
Korsør

2 år i 2014
2 år i 2014
2 år i november 2014

Appeludvalg (AU)
Henrik Wolfhagen
Jens Carlsson
Doris Erlandsen

Ledøje
Jonstrup
Amager P96

2 år i 2014
2 år i 2014
2 år i november 2014

Ungdomsudvalg (UU)
Preben Fuglsang
Finn Rugaard
Vakant
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Punkt 3: Turneringsudvalgets beretning
Se udvalgsmedlemmernes navne og valgperioder på side 4

Årsberetning for turneringsudvalget 2015
Året startede ud med TU´s heldagsmøde den 31. januar, hvor vi havde inviteret Claus Kulmbach, John
Busk og Glenn Bernstein. Vi gennemgik alle vores turneringer, og fremlagde en del idéer om forandringer i
fremtiden.
VINTERTURNERING 2014/2015:
Der var kun 18 hold tilmeldt til Vinterturneringen, Det er desværre igen en nedgang på 7 hold.
Vinderen af vinterturneringen 2014-2015 blev Horsens Petanque klub.
Vi ved at klubbernes egne vinterturneringer er attraktive, og det betyder at færre klubber vil kører langt for
at spille. TU har bedt bestyrelsen om hjælp til at se på nye muligheder til denne turnering, der er nedsat et
Ad-Hoc udvalg bestående af: Chalot Thomsen, Henrik Toft, Kenneth Dreyer og Glenn Bernstein. Vi vil forsøge at komme med et nyt tiltag, forhåbentlig med start i efteråret 2015.
AL BANK SOMMERLANDSTURNERING:
4. runde i AL-Bank SLT blev afholdt i Hedebo, da de igen blev vindere af Elitedivision i 2014. Slutspil for DK
serien og Regionalen blev afholdt i Stokkemarke.
TU har indført FRI- licens, det har været en succes, solgt 13 stk. i 2015 og vi håber at se flere hold i SLT i
2016, nu da vi har åbnet for muligheden for FRI-Licens.
DANSK VETERAN CUP:
32 hold deltog i Dansk Veteran Cup i år, nedgang på 6 hold. Der skal stadig gøres meget mere reklame for
DVC.
TU har valgt at give holdene dispensation hvis der opstår problemer med at afvikle kampen indenfor den af
TU´s fastsatte periode. Det har fungeret fint og klubberne har selv fundet en løsning.
Fra juli 2015 blev arbejdsopgaverne vedr. DVC overdraget til Glenn Bernstein i BU.
DM UGEN:
I 2015 blev DM afholdt af DPF og Horsens Petanqueklub.
Der blev slået deltager rekord i de fleste rækker, meget positivt.
I det uofficielle ½ times rekordforsøg og 500 skuds rekordforsøg havde vi kun 1 deltagere i år. TU har besluttet at vi stopper med denne disciplin.
DM PRÆCISIONSSKUD:
DM i præcisionsskud 2015 Blev med stor succes afholdt i Høng igen i år. Der blev åbnet for en senior rækker og junior rækken var også repræsenteret i år.
Der blev egentlig også sat deltagerrekord på denne dag, dog var der flere i 2012, men der skulle elitetrupperne også deltage.
EUROCUP:
Hedebo repræsenterede Danmark til Europacuppen i år. Det blev desværre ikke til nogen medaljer.
RANGLISTETURNERINGER:
Der har været 15 afviklede ranglisteturneringer i år ud over DM, 4 mere end året før.
EU og TU lavede et samarbejde om triple ranglisteturneringerne. Vi indførte Swiss systemet med spil på tid,
dette skulle resulterer i en veteran trup på de 12 bedst placerede veteraner og et finalespil for de 24 bedste
på triple ranglisten.
Vi må konstaterer at trods lidt startvanskeligheder har dette tiltag vist sig at være en succes. Både i deltagerantal, jagten på en plads i truppen, men ikke mindst tilfredsheden over at alle er garanteret 5 kampe på
dagen og alle kommer på ranglisten.
OM UDVALGET:
Turneringsudvalget har haft store udfordringer i 2015.
Først skulle vi komme med idéer til modernisering af AL Bank SLT, som skulle indgå i arbejdet på DPF´s
heldagsmøde den 21. marts 2015. Det blev et konstruktivt møde og TU valgte kort tid efter at indfører FRIlicensen og mulighed for indskiftning i AL Bank SLT.
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I april måned opstod der nogle uoverensstemmelser med bestyrelsen, som desværre resulterede i, at TU
var tæt på at være opløst. 3 udvalgsmedlemmer valgte at forlade TU. Jeg som formand er naturligvis meget
ked af at miste mit udvalg, men håber at kunne besætte alle poster hurtigst muligt og starte på en frisk.
Turneringsudvalget takker alle klubber for et rigtig godt samarbejde i 2015.
TU håber og ønsker på gensidig respekt for alles holdninger. Jeres meninger og vores arbejde udspringer
jo af det samme: ”Vi vil det bedste for petanque i Danmark”.

Tak for 2015
Med venlig hilsen
Turneringsudvalget

Punkt 3: Eliteudvalgets beretning
Se udvalgsmedlemmernes navne og valgperioder på side 4

Eliteudvalget.
Sæson 2015 startede med et internationalt resultat, som gav genlyd i hele petanque verden. Vores landsholdskvinder, havde vundet sølv til EM og var derfor inviteret til World Cup for kvinder i Lons Le Saunier i
Frankrig, hvor de 8 bedste nationer i verden skulle møde hinanden.
Holdet, bestående af Line Hjorth, Mia Carlson, Maria Saxild og Camilla Svensson besejrede Belgien, Tunesien og Madagaskar inden de tabte til de ragerne verdensmestrene Thailand i finalen.
Endnu en flot sølvmedalje til vores piger.
Næste store opgave for Eliteudvalget var VM i single i Nice, Frankrig, hvor Mia Carlson og Kasper Bak var
udtaget.
Eliteudvalget, spillerne og landstræneren Pascal havde store forventninger med hensyn til resultaterne,
men det blev dog noget af en skuffelse, da ingen af spillerne gik videre fra indledende puljer til A VM.
Dog skal det siges, at i kvinde rækken lavet spilleledelsen flere store fejl og annulleret en runde i Swiss systemet. Dette bevirkede at Mia skulle spille om B VM (Cup de Nation), på trods af at hun reelt var kvalificeret til A VM. Selv om vi protesterede, hjalp det ikke, spilleledelsen ville ikke lave det om. På trods af alt den
postyr dette bevirkede, rejste Mia Carson sig og vandt B VM og æren for Danmark og Eliteudvalget.
I marts var der kvalifikation til EM for U23 i Spanien.
Maria Kristensen, Sasha Donkild, Anne –Sofie Leegaard og Helena Frost samt Mathias Beyer, Søren Gregersen, Thomas Køller og Nicolej Witzke var udtaget for henholdsvis kvindetruppen og herretruppen. Vores
herrer gik ikke videre i turneringen, men vores kvinder kvalificerede sig til finalen i oktober i Holland. I skrivende stund kendes resultatet ikke, men vi krydser finger for et godt resultat.
Eliteudvalget afholdt Veteran finale spil i Horsens, som blev afviklet med mange spændende kampe. De 4
bedst placerede hold blev: 1: Torben Vous, Flemming Schmidt og Lars Schæfer. 2: Henrik Vedel Jette
Møller og Johannes Christensen. 3: Preben Worsøe, Bjarne V. Pedersen og Leif Lysholm. 4: Glenn Bernstein, Keld Büchert og John Saxild-Hansen.
Eliteudvalget har samarbejdet med turneringsudvalget om ranglisteturneringerne. Samarbejdet gik ud på, at
Eliteudvalget bruger turneringen til at finde næste års veterantrup.
Med aflysningen af NM opstod der et stort behov for en alternativ turnering til veteranerne.
Derfor besluttede DPF og eliteudvalget at etablere en veteranturnering og at invitere hold fra de øvrige europæiske lande. Resultatet blev den første Veterans Nation Cup, som blev afviklet i Hvidovre med deltagerer fra i alt 8 nationer.
Alle nationer var inviteret til at deltage med 2 hold, men da 2 af de deltagende nationer kun var i stand til at
deltage med et enkelt hold, flaskede det sig sådan, at vi kunne stille op med alle vores 4 veteranfinalehold.
De danske hold klarede sig flot, og blev nr. 3 og 4 efter Finland og Holland.
Arrangementet blev en kæmpe succes, og vi har fået meget positiv feedback, både fra hjemlige spillere og
fra de 7 andre nationer, der deltog.
Mange tak til Hvidovre for de flotte rammer og den gode mad, og til alle dem der deltog i arbejdet med at få
turneringen op og stå. Eliteudvalget håber på at kunne gentage succesen.
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I skrivende stund mangler vi stadigt at få afviklet de sidste af årets mesterskaber.
Følgende spillere er udtager til at spille for Danmark her til efteråret:
VM kvinder:
VM Juniorer:
U23 kvinder:
EM herrer:

Mia Carlson, Maria Sonasson, Belinda Svensson og Camilla Svensson.
Katrine Junge Olsen, Sunny Subage Schmidt Singh, Julius Büchert og Rasmus Toft
Maria Kristensen, Sasha Donkild, Anne-Sofie Rasmussen og Camilla Nielsen.
Anders Erlandsen, Lasse Dithmar og Morten Saxild og Daniel Pressuti

I løbet af året har udvalget afholdt et antal trænings samlinger, både for juniortruppen og for seniortruppen.
Datoerne for disse, samt for udvalgets øvrige aktiviteter, kan ses på DPF’s hjemmeside i Eliteudvalgets aktivitetskalender.
Til slut vil jeg sige tak til alle spillerne, klubber og personer, der har bakket op om vores aktiviteter. Det har
været til stor gavn for Eliteudvalget.
Med venlig hilsen
Henrik Toft

Punkt 3: Breddeudvalgets beretning
Se udvalgsmedlemmernes navne og valgperioder på side 4

Årsberetning fra BU - Formand. Glenn Bernstein
Den 29 marts afhold BU en kvalifikation til kampe mod Sverige. 17 hold deltog, en positiv forbedring i forhold til sidste år, hvor der deltog 12 hold. Det er gået op for flere hold, at det er spændende og sjovt at
komme i en trup og få en fantastisk oplevelse 2 gange, nemlig i Sverige og så hjemme. Der blev spillet om
3 pladser plus et reservehold.
Og hvordan gik det så:
Den 12. april drog vi til Sverige med forhåbning om, at det nu denne gang endelig skulle lykkes at få vandrepokalen med hjem på dansk grund for første gang. Den har været i svensk besiddelse siden starten
2007. Ja og hjem fik vi pokalen med en sikker sejr på 48-15. Tak til spillerne for en fantastisk holdindsats.
Den 8.august var der returkamp i Danmark. Vi havde et godt samarbejde med P 96, som var værter. Det
var de samme 3 hold, som var med i foråret, dog med en lille ændring på et af holdene, hvor vi måtte sætte
en person fra reservehold ind. Vi havde store forventninger til en sejr på hjemmebane, men vi viste også, at
svensker nok ville stille med et stærkere hold. Men nej -pokalen blev hos os indtil næste år med en overbevisende sejr på 48-15. Igen et fantastisk spil fra det danske hold.
BU havde planlagt at afvikle en bredde regionsmesterskab i øst og vest den 16. maj 2015. Alt var tilrettelagt
med et spændende tiltag, hvor BU ville arbejde på at komme helt ud i krogene i klubberne og derved forsøge at få de medlemmer, som ikke kommer ud og spille, til at melde sig for at blive regionsmester. Et forsøg,
hvor der ville blive spillet i forskellige kategorier alt efter styrke.
Desværre måtte BU trække turneringen, da der blev sammenfald med datoen, fordi en anden klub lagde en
breddeturnering på samme dag.
Som BU bestyrelsesmedlem har jeg i en periode været TU behjælpelig med afvikling af DVC.
Da min valgperiode i BU er slut har jeg valgt at trække mig fra denne post. Det har været et par spændende
år. Dog vil jeg håbe på, at DPF finder en afløser, som vil stå for kvalifikationen og afvikling af svenskerkampen, et tiltag som ikke må falde bort.
Med venlig hilsen
Glenn Bernstein
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Punkt 3: Ungdomsudvalgets beretning
Se udvalgsmedlemmernes navne og valgperioder på side 4

Ungdoms udvalget
Ungdomsudvalget har haft et samarbejde med udviklingskonsulenten og i den forbindelse er der kommet
gang i kontaktprocessen med Gymnasier i hovedstadsområdet. Men det er en langsommelig proces med
henvendelse i foråret og svar i efteråret. Rødovre Gymnasium kom godt i gang, og er i skrivende stund i
fuld gang med div. trænings moduler i petanque til efterfølgende idrætslig opgavebeskrivelse.
Ungdoms udvalget ønskes ophævet, med den begrundelsen at udviklingskonsulenten og det valgte frivillighedsmedlem tager over i et koordineret samarbejde på bl.a. ungdomssiden.
Med idrætslig hilsen
PF.

Punkt 3: Træner/Dommer/uddannelsesudvalgets beretning Se udvalgsmedlemmernes navne og valgperioder på side 4
TDUU beretning.
Dommeruddannelse.
Ved årsskiftet var TDUU allerede i gang med at uddanne seks nye dommere. De fik undervisning i turneringstilrettelæggelse, mens regler var selvstudium. Vi lavede en ny regelprøve i multiple choice form og
samlede kandidaterne i Høng til teori- og praktisk prøve med målinger. Det endte med at vi fik uddannet tre
nye dommere, men da én af de ”gamle” er stoppet og to er på stand by, skal vi bruge flere. Vi forestiller os
at uddanne måledommere og ”rigtige” dommere i det kommende år.
Vi har fået lave nye dommertrøjer, som gør dommerne mere synlige på banerne. Endvidere er vi ved at få
lavet regntøj, så dommerne også kan være på banerne i dårligt vejr.
Dommerpåsætning. De fleste dommere vil også gerne spille, så der er turneringer, det kan være svært at
få dækket. Det er dog lykkedes at få dækket alle turneringer, der skal dommer på. Tak til dommerne for
udvist fleksibilitet.
Den nye tripleranglisteturnering med swiss-system har krævet turneringsledere med kendskab til sportsprogrammet. TDUU har hjulpet TU med dette, men vi håber, at vi i det kommende år kan uddanne lokale
turneringsledere i klubberne, så de selv kan styre turneringerne.
Træneruddannelse.
I samarbejde med udviklingskonsulenten er vi begyndt på uddannelsen af klubtrænere. Vi har haft to uddannelsessteder i gang i foråret. Oplægget 1-2-træner er fra DIF men instruktørerne var nogle af vores egne dygtigt petanquespillere. Det blev nogle inspirerende og gode kurser. Der er indtil nu uddannet 10 klubtrænere og i efteråret tilbydes kurset igen – nu i Høng og Horsens.
Udvalget består af Eli Nielsen, Claus Pedersen og Bjarne Lomholt (formand)

Punkt 3: Informations- og sponsorudvalgets beretning
Se udvalgsmedlemmernes navne og valgperioder på side 4
Information og Sponsorudvalg – ISU Beretning for 2015
Udvalget har i år bestået af Jakob Lindeløv, Erik Rødsgaard Jensen samt undertegnede.
I løbet af året har vi afholdt et par møder i forbindelse med diverse turneringer.
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Beretninger og regnskab

Udvalget har investeret i video kamera til streaming via DPF`s hjemmeside og det er blevet brugt ved DM i
Horsens samt DM i skud i Høng.
Udvalget har stået for 1 arrangement i samarbejde med delikatesseforretningen Ma Poule i Torvehallerne i
København, hvor vi tilrettelagde en lille turnering over 2 dage i forbindelse med Den Franske Nationaldag
14.juli.
Vi har lavet en sponsorkontrakt med Arbejdernes Landsbank frem til 2017 på 50.000,- per år hvorved
sommer landsturneringen stadig kører under navnet AL Bank sommerlandsturnering.
Udvalget har bibeholdt 2 banner annoncører i hele 2015 – Petanquebar i København
og Petanque-kugler.dk, og vi har også et par gange i foråret haft banner reklamer for firmaet Solferie i Provence.
Yderligere sponsorer er det ikke blevet til i 2015.
Udvalget har i samarbejde med sekretariatet i DPF lavet diverse nyhedsbreve samt pressemeddelelser.

Jesper Krone, formand

Punkt 3: Appeludvalgets beretning
Se udvalgsmedlemmernes navne og valgperioder på side 4

Appeludvalget årsberetning 2014-2015
Appeludvalget har siden sidste beretning kun været forelagt en klagesag over afviklingen af 4. runde i
Landsturneringen 2014.
Klager kunne ikke gives medhold i klagen.

23. september 2015
På udvalgets vegne
Henrik Wolfhagen, formand

Handlingsplaner for udvalgene kan downloades på www.petanque.dk

Punkt 4: Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Årsrapport 2014 er vedlagt - i alt 13 sider (bilag 1)
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Forslag og Budget

Punkt 5: Behandling af indkomne forslag

Forslag nr. 1
Forslagsstiller

Redaktionelle rettelser af vedtægterne
DPF - Bestyrelsen

Emne

Rettelse af vedtægterne

Bilag 2

Vedtægtsændringsforslag

Forslag

Redaktionelle rettelser af DPF vedtægter

Begrundelse

Ved en grundig gennemgang af vedtægterne har det vist sig, at det er hensigtsmæssigt at foretage en række mindre redaktionelle ændringer for at tydeliggøre
indholdet rent sprogligt.

Forslag nr. 2
Forslagsstiller

Ændring af Bestyrelsens sammensætning
DPF - Bestyrelsen

Emne

Forslag til ny struktur og bestyrelsessammensætning

Bilag 3

Vedtægter med konsekvensrettelser

Forslag

1. Formand
2. Næstformand
Formand og næstformand er i fællesskab ”Samarbejdsansvarlige” med
ansvar for samarbejdet med DGI i det nye visionskoncept ”Bevæg dig for
livet”. Ansvarlige for samarbejdet med DHIF, DAI og andre forbund. Lobbyarbejdet og samarbejdet med DIF.
3. Kasserer
4. Formand TU inkl. ansvarlig for DVC og SSBU kampene
5. Formand EU med ansvar for ungdommen
6. Formand TDUU som også er ansvarlig for opdatering af ranglistepoint
7. Frivillighedsansvarlig som har fokus på at skabe gode vilkår for Dpf’s
frivillige. Deltage i arbejdet med at finde nye frivillige til Dpf’s arbejde. Ansvarlig for den daglige kontakt til udviklingskonsulenten.
8. PR & kommunikationskoordinator med ansvar for diverse kommunikation såvel internt som eksternt. Herunder Facebook og rapportering fra
diverse turneringer og arrangementer, samt pressemeddelelser fra diverse kommende og afholdte arrangementer.
Ansvar for tegning af nye sponsorkontrakter og kontakten til sponsorer.
Den PR & kommunikationsansvarlige danner sit egen arbejdsgruppe til
udførelse af opgaverne herunder streaming af arrangementer m.v., rapportering fra diverse turneringer og arrangementer osv.
I alt 8 medlemmer af bestyrelsen.
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Begrundelse

Forslag og Budget

Bestyrelsen har igennem de senest par år flere gange drøftet en ændret bestyrelsesstruktur. Der har været mange forslag på bordet, både i denne og i den tidligere bestyrelse.
Den nuværende bestyrelses er enige om, at en modernisering af bestyrelsesstrukturen er påkrævet.
Bestyrelsen ønsker en struktur der både sikrer, at de enkelte bestyrelsesmedlemmers arbejdsområder stemmer overens med udviklingen inden for petanquesporten, og samtidigt muliggør fleksibilitet med hensyn til nedsættelse af arbejdsgrupper efter behov.
Interessen for at deltage i DPF’s breddearbejde og ungdomsudvalgsarbejde har
igennem de seneste mange år været begrænset. Vi har derfor valgt, at lægge deres arbejdsopgaver i de øvrige udvalg.

Punkt 6: Fremlæggelse af næste års budget – herunder fastlæggelse af kontingent og licenssatser - til
godkendelse

Licenssatser: Seniorer kr. 250 - Juniorer kr. 0 - Klubkontingent kr. 750 i grundkontingent og kr. 150 pr. stemme
ved repræsentantskabsmøde
Budgetter vedlagt = i alt 7 sider (bilag 4)
Bestyrelsens kommentarer:

Bestyrelsen har tilstræbt at imødegå det faktum, at den forrige udviklingskonsulent i en længere periode ikke
genererede nogen indtægter for DPF. Dette kommer til at ramme os i de kommende 2-3 år. Så bestyrelsen
ønsker en polstring af vores kassebeholdning. Endvidere er vi ramt af, at alle vore breddeaktiviteter ikke er
godkendt som fordelingsnøgleberettiget

Punkt 7:
Oplæg om frivillighed v/Lars Lloyd Pétanque NordVest
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Valg

Punkt 8: Valg
Formand for en 2-årig periode: - Lars Friis er på valg og genopstiller
Næstformand for en 1-årig periode: - Torben Vous udtræder
Eliteudvalgsformand for en 2-årig periode – Henrik Toft er på valg og genopstiller
Frivilligansvarlig for en 2 årig periode
PR- & Kommunikationskoordinator for en 2 årig periode
Appeludvalgsformand – Henrik Wolfhagen er på valg og genopstiller
1 medlem af Turneringsudvalget for en 2-årig periode: - vakant
Bestyrelsen opstiller Anni Hejendorf Kristensen – Bøgeskov
1 medlem af Turneringsudvalget for en 2--årig periode
Bestyrelsen opstiller Erik Frederiksen – Boule Hedebo

– vakant

1 medlem af Turneringsudvalget for en 1-årig periode – vakant
Bestyrelsen opstiller Susanne Ryberg - Ledøje
1 medlem af Eliteudvalget for en 2-årig periode – Glenn Hansen er på valg og genopstiller
1 medlem af Eliteudvalget for en 2-årig periode – Jesper Sele er på valg og genopstiller ikke
Bestyrelsen opstiller Glenn Bernstein
1 medlem af Træner/Dommer/Turneringudvalget for en 2-årig periode:
Eli Nielsen er på valg og genopstiller
1 medlem af Appeludvalget for en 2-årig periode
Jens Carlsson er på valg og genopstiller.
1 ekstern revisor for en 1-årig periode - EY - er på valg - og genopstiller
1 intern revisor for en 2-årig periode – Kim Rasmussen er på valg og genopstiller
2 interne revisorsuppleanter for en 1-årig periode:
Jan Hansen - Hedebo er på valg - og genopstiller
Vakant

Punkt 9:
Oplæg om Vision 2020 v/Udviklingskonsulenten

Eventuelt

Link til oversigt over klubber og medlemstal pr. 31/12 2014

Tilmelding indtil 1. november 2015 via Dansk Petanque Forbund - Eventilmelding eller via dette link
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