Bestyrelsesmøde DPF

Idrættens Hus
KUF Mødelokale
Hus C 3. sal

Den 26. oktober 2015 kl. 16:30
Deltagere:

Lars Friis, Torben Vous, Mette Ryberg Pedersen, Chalot Thomsen (Via Skype fra kl. ca.
17), Henrik Toft, Preben Fuglsang, Bjarne Lomholt, Glenn Bernstein, Jesper Krone,
Kenneth Dreyer, Pernille Toft

Afbud:

Referat
1. Nyt fra Formand/Sekretariat/Udviklingskonsulent
Streaming til vores internationale kampe har været en stor succes. Der er mange der
har fulgt vores kampe på Ustream.
Lars refererede fra møde med DGI. Mødet foregik i god stemning, og både DPF og
DGI var enige om at anbefale de respektive bestyrelser at fortsætte et samarbejde
omkring udvikling af petanque og fælles markedsføring.
Lars, Mette og Glenn har været til budgetmøde i DIF.
DIF planlægger en ændring af fordelingsnøglen, sådan at man primært får del i
fordelingsnøglen fremadrettet i stedet for på baggrund af afviklede aktiviteter.
Forslag til ændring fremsættes af DIF i maj 2016.
Mette fremsender noter fra budgetmødet lørdag til bestyrelsen.
Sekretariatet har udsendt repræsentantskabsmaterialet. Vi lægger en reminder om
sidste tilmeldingsfrist på hjemmesiden tirsdag.
Vi planlægger at udskifte de skrivbare dokumenter på hjemmesiden til PDF
formularer.
Kenneth refererede fra kursus i ”Bevæg dig for livet” og fra møde med Dansk
Handicapidræts Forbund om et samarbejde omkring Boccia.
Forbundet afventer en officiel henvendelse.
Kenneth informerede om Sportsstævne i Israel. Arrangementet bakkes ikke op af
DPF.
2. Budget/Regnskab
Kassereren gennemgik budget og regnskab.
Bilag til kassereren skal afleveres hurtigst muligt og senest inden jul.
Bjarne deltager sammen med Mette til KUF mødet15./11. Mette tilmelder.
Der er fordelingsnøglemøde den 2/12.
3. Vision 2020
Visionen præsenteres på repræsentantskabsmøde, og planen er at udvalgene skal
arbejde med visionen på heldagsmøde i starten af det nye år.
4. Holdlederuddannelsen
Eliteudvalget og TDUU arbejder videre med uddannelsen i samarbejde med Kenneth

5. Repræsentantskabsmøde
 Kåring Årets Frivillige/Vandrepokal
Årets frivillige blev fundet ved valg mellem kandidaterne. Bestyrelsen ønsker, at
samme procedure følges fremover. Kenneth laver et notat om proceduren til
fremtidig brug.
Kenneth sørger for vandrepokal
 Udvalgsposter
Vi mangler stadigt kandidater
 Vingaver
Glenn, Lars og Pernille, laver en liste
 Deltagere
Husk at tilmelde udvalgsmedlemmer via mail til sekretariatet
 Andet
Bestyrelsen har besluttet, at der ikke skal streames fra repræsentantskabsmødet
6. Nyt fra udvalgene
BU: Glenn takkede for denne gang
EU: Pascal har sagt ja til at træne veterantruppen og talenttruppen foruden A
trupperne.
Herrerne fik en 14. plads ved EM. Selve placeringen var godkendt, men når man
tager det faktum med, at vi fik en god lodtrækning, burde vores placering have
været bedre.
TU: Der er tilmeldt 19 hold i vest og 8 hold i øst til Vinterturneringen.
7. Eventuelt
Preben sagde tak for denne gang, og nævnte at han havde sat pris på, at
informationsniveauet havde rykket sig.
Torben sagde også tak for et spændende år. Han har oplevet, at der lægges utroligt
mange frivillige timer i at få forbundet til at fungere som det gør. Det har været godt
og givende at være med.

