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Lad os mindes dem der er gået bort siden sidst vi mødtes ved at være stille et stykke tid.
Dette er første hele periode efter vi ændrede repræsentantskabsmødet fra marts til
november måned. Det ser ud til at have været en god beslutning indtil videre. Sekretariatet
har haft bedre tid til at forberede mødet og der har været god tid til at gøre årsregnskabet
færdigt.
Bestyrelsens skriftlige beretning er udsendt, og jeg vil derfor ikke gennemgå alle
punkterne, men kun tale om nogle af temaerne.

Jeg vil gerne starte med at understrege, at DPF er der for klubbernes skyld. Der bør ikke
være et "dem og os", men udelukkende et os. Man bliver ofte mødt med holdningen at vi i
DPF vil en ting og klubberne vil noget andet. Hvis det er en gængs opfattelse bør
bestyrelsen i DPF skiftes ud. Bestyrelsen er der for at iværksætte og bakke op om det som
klubberne ønsker. Ikke omvendt. Klubberne ejer DPF. Uden klubberne er der ikke noget
DPF. På samme måde er der intet DIF uden forbundene. DIF er til for forbundenes skyld.
Når jeg er til møde i DIF, kan jeg møde udsagnet nogenlunde således ”du skal ikke lægge
dig ud med den hånd der fodrer dig”. Jeg er dybt uenig i, at det er en nødvendighed.
Lottomidlerne fordeles bl.a. til idrætten via f.eks. DIF, som fordeler pengene til forbundene.
Det er altså vores egne penge, som DIF blot sikrer en rimelig fordeling af. Det er altså ikke
DIFs egne penge.
Vi forsøger os endnu engang med et forsøg på en aftale med DGI om et samarbejde, som
tager udgangspunkt i, at vi skal supplere hinanden. Og på ingen måde konkurrere med
hinanden. Vi skal skabe tillid til hinanden, ved at erkende at vi er forskellige, og at vi i
noget omfang tiltrækker forskellige mennesker, men også et stort omfang de samme
mennesker.
Klubber som både er medlemmer af DGI og DIF trives ofte rigtigt godt. Og vi bør i
virkeligheden opfordre klubberne til at være medlem af begge forbund for at skabe
optimale muligheder for petanqueaktiviteter og tilbud.
DPF vil tilbyde interesserede DGI klubber besøg af vores petanquefaglige
udviklingskonsulent. Hvis klubben på et tidspunkt ønsker også at blive medlem af DPF,
giver vi gratis medlemskab og gratis deltagelse i DPF’s sommerlandsturnering i det
kommende år.
DPF kan bl.a. tilbyde DGI klubberne fagligheden i petanque. Uddannelse til dommere i
petanque. Det er DPF der ansvarlig for petanquereglerne i Danmark. Vi er også i gang
med at etablere en uddannelse for holdledere. Det ser vi absolut et behov for. Og vi regner
faktisk med, at langt de fleste klubber ønsker at få deres holdledere på dette kursus.

Vi skal i samarbejde lave en fælles kalender for alle petanqueaktiviteter - eller så mange vi
kan få klarlagt. Vi skal tilbyde turneringer og stævner til hinanden, uanset om vi er medlem
i det ene eller det andet forbund.
I DPF bestyrelsen er vi meget positive overfor et samarbejde, og det første møde er
gennemført i en god stemning. Det næste møde med DGI finder sted allerede i næste uge,
hvor vi får mulighed for at fortælle DGI hvordan holdningen til et samarbejde med DGI blev
modtaget.

Økonomi inkl. DIF tilskud og Lotto
Vi får langt de fleste af vores økonomiske tilskud fra DIF. DIF får igen primært deres penge
fra lottomidlerne. Desværre er danskernes spil på lotto en del faldende, med det resultat at
vi ser ud til at falde i tilskud i de nærmeste år. DIF og DGI er i gang med at forhandle ny
tilskudsordning med regeringen. Indtil videre har det resulteret i at regeringen har rettet lidt
op på sagen allerede og givet 49 mill til deling mellem forbundene og lidt flere
interessenter. DIF fik lige knapt 10 mill og ud af dem fik DPF ca. 11.000.
DIF arbejder med ny fordelingsnøgle. I stedet for at modtage penge mekanisk for afholdte
aktiviteter, vil der komme en fordelingsnøgle, som tager udgangspunkt i hvilken strategi vi
anlægger for at opfylde DIF’s strategier. Det er fuldstændig uafklaret, hvordan det bliver,
men det er helt sikket at fordelingsnøglen bliver ændret. Det er der nemlig stor opbakning
til i mange forbund. Og dermed i DIF. Det bliver meget spændende at se hvordan
beslutningen kommer til at blive.
Seminar
Alle valgte medlemmer af bestyrelse og udvalg var på DPF seminar i marts. Der drøftede
vi blandt mange andre emner Sommerlandsturnering, Vinterturnering,
Danmarksmesterskaber, deltagelse i internationale kampe, licenser og ikke mindst
visioner for DPF i de kommende år. Der var en fantastisk positiv stemning under hele
seminaret, og jeg var faktisk overrasket over den enighed, der var om langt det meste. Det
tegner godt for fremtiden. Det er vigtigt, at alle vil nogenlunde samme vej. Vi har allerede
gennemført en del af de lavt hængende frugter. De mere langsigtede mål arbejdes der
videre med i Vision 2020, som vores udviklingskonsulent Kenneth Drejer vil præsentere
senere.

Ranglisteturneringerne
Sidste år refererede jeg Mark Twain der sagde "alle ønsker udvikling - men ingen ønsker
forandring". Det kom faktisk ikke til at passe og det er jeg rigtigt glad for. For der er faktisk
gennemført nogle ændringer.
Ranglisteturneringerne har i år været afholdt under nye vilkår. Der blev spillet på tid efter
sweitzersystemet. Efter lidt udfordringer i starten, er det min fornemmelse at selve
turneringsformen er blevet overvejende positivt modtaget. Der er absolut nogle der er
imod. Men det er også min opfattelse, at de bliver færre og færre. Formændene for TU,
TDUU og EU har evalueret ranglisteturneringerne for 2015, og er blevet enige om,

hvordan de kan forbedres endnu mere. Det vil det kommende TU komme med en
vurdering af i god tid inden sæsonstart, så vi kan nå at få det drøftet i bestyrelsen, inden vi
ruller det ud. Det er efter min mening vigtigt, at de store beslutninger om ændringer
forankres og bakkes op i bestyrelsen. Et udvalg skal ikke stå alene med disse
beslutninger. Det giver alt for meget støj.
Jeg vil også gerne have lov til igen at rose Horsens Petanque Klub for deres engagement
for at arrangere DM i 2015. Det gik efter mig opfattelse glimrende.
Første formandsmøde
12 formænd for DPF klubber mødte d. 26. aug. op i Idrættens Hus i Brøndby til første
formandsmøde inden for frivillighedsstrategien. De fik lejlighed til at høre om det "daglige
arbejde" fra formanden og udvalgsformændene. Sekretariatet og udviklingskonsulenten
berettede ligeledes om deres opgaver. Naturligvis målrettet hvad de kan støtte op om
klubberne med. Ud over en besigtigelse af DPF’s lokaler blev der også lejlighed til at
generel drøftelse af holdningen om dette og hint fra formændene. Er super fin drøftelse,
hvor der både blev byttet holdninger og fundet enighed. En rigtig fin eftermiddag og aften.
Internationalt samarbejde
Bestyrelsen i DPF har i løbet af året også besluttet at rækken ÅBEN i single, triple og
double til vore danmarksmesterskaber fremover erstattes af rækken MÆND. Dette er kun
gældende til danmarksmesterskaberne.
Årsagen til beslutningen er dels, at vi skaber samme betingelser ved DM, som ved
internationale mesterskaber. Dels bliver det muligt at vinde officielle DIF mesterskaber og
medaljer i samme rækker, som der afholdes EM og VM i. Dette bringer mig videre til at
tale om det internationale samarbejde.
Sidste år meddelte Sverige at de af økonomiske årsager meldte afbud til NM. Ved Single
EM i Nice forsøgte vi at finde hinanden igen. Men det blev simpelthen for svært, at finde
fælles fodslag om form og tidspunkt, selv om formændene faktisk blev enige om et fælles
grundlag. For meget hurtigt herefter blev formændene i både Sverige og Finland skiftet ud.
Vi tog derfor den svære beslutning for alle fire lande, at vi ikke længere var med i NM, og
vil prioritere EM og VM højere end NM. Vi tror, at de andre tre lande er glade for, at de
selv slap for at træffe beslutningen. Da der nu kun var et arrangement for vores største
gruppe - veteranerne, var der nogle driftige medlemmer af EU og EUs arbejdsgruppe der
fik gode ideer. Det blev til NVC.
Nations Veteran Cup
I weekenden d. 5.-6 sept. afholdt eliteudvalget og deres arbejdsgruppe Nations Veteran
Cup i Hvidovre. 8 nationer var samlet med i alt 16 tripler. Danmark deltog med fire hold.
De frivillige i Hvidovre samt EUs arbejdsgruppe leverede nogle vidunderlige rammer for
turneringen. Der er ikke mange internationale udfordringer for veteraner, og det er derfor
vigtigt, at vores allerstørste medlemsgruppe har noget at kvalificere sig til. Som formand er
jeg meget stolt af, at vi Danmark kan levere et arrangement på dette niveau. Hvidovres
frivillige leverede som sagt en kæmpe indsats over alle to-tre dage. Jeg håber, at de er
klar igen til næste år. Bestyrelsen er i hvert fald. Så hvis ellers budgettet bliver vedtaget er
der afsat penge til arrangementet.

I år har der været VM i Single mænd og kvinder samt Junior og kvinder. Vi opnåede en
guldmedalje i Nations Cup af Mia Carlsson.
Som noget nyt har vi transmitteret live fra både VM og EM. Der er vores fornemmelse, at
der er blevet taget godt imod det af medlemmerne. Det kræver ret meget af delegationens
ikke spillende repræsentanter. Vi var faktisk det eneste land både ved EM og VM der indtil
videre leverede denne ydelse. Det er min opfattelse af en del af den andre lande var ret
misundelige. Vi kan dog ikke love at vi har ressourcer til at levere live streaming af
Danmarks kampe til alle mesterskaber fremover. Men indtil videre er vi faktisk ret stolte af
det vi har præsteret indtil nu.
Som en af mine sidste bemærkninger vil jeg meget kort nævne sagen hvor tre medlemmer
af TU valgte at trække sig. Mest fordi jeg er sikker på at der nok skal være en der vil
kommentere sagen fra talerstolen.
Hen over vinteren og ind i foråret fik vi i bestyrelsen en del kritik af TU’s rolle. Vi prøvede
at løse sagen mindeligt, men det lykkedes ikke. Et flertal i bestyrelsen bad mig tage
kontakt med formanden for TU for at løse sagen ud fra en bestemt synsvinkel. Det gjorde
jeg uden at opnå det resultat, jeg var sendt i byen med. Jeg indkaldte i bestyrelsesmøde
hvor vi drøftede vores utilfredshed. Vi aftalte på forhånd, at kun formanden for TU - ingen
andre - måtte referere fra mødet. Mødet resulterede at bestyrelsen i enighed udtalte
mistillid til det samlede TU. Tre medlemmer valgte umiddelbart herefter at trække sig - i
øvrigt med tre vidt forskellige begrundelser. Formanden for TU, som var den eneste der
havde deltaget i samtaler og møde blev på sin post, hvilket jeg gerne vil kvittere for.
Bestyrelsen delte nogle af TU opgaverne ud på andre udvalg, og alle TU opgaverne har
kørt fuldstændigt fantastisk siden. Uanset om man synes det har været et kønt forløb har
resultatet alene gjort at det var det hele værd. Hvad der de facto gjorde, at de tre
medlemmer trak sig ved jeg ikke, men jeg anser det fortsat som et internt TU anliggende,
da jeg af gode grunde ikke aner hvilken intern dialog de har haft om emnet. Men jeg
konstaterer igen, at formanden for TU blev og kæmpede for sagen, og ikke blot kastede
håndklædet i ringen. Det aftvinger min respekt.
I dag skal vi bruge tre nye bestyrelsesmedlemmer. Heraf bestemt også helst en
næstformand. I bestyrelsen foreslår vi, at ændre på bestyrelsessammensætningen, så den
fremover også kommer til at bestå af en PR- og Kommunikationskoordinator, samt en
Frivillig-ansvarlig. Denne ændring bliver på bekostning af Breddeudvalgsformanden,
Ungdomsudvalgsformanden og Formanden for Informations- og sponsorudvalget. Alle
opgaverne fra de tre udvalg flyttes over de tre tilbageblevne udvalg og de to nye poster.
En Frivilligansvarlig 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. En 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 eller sine egene arbejdsgrupper til
udførelse af opgaverne herunder streaming af arrangementer m.v., rapportering fra
diverse turneringer og arrangementer osv.
Det er bestyrelsens håb at der en medlemmer der kan tænke sig at arbejde med disse
arbejdsområder til gavn for både forbundet og klubberne.

