Repræsentantskabsmøde i DPF 2015
KÆRE REPRÆSENTANTSKAB
Jeg har bedt om taletid i dag, fordi jeg også gerne vil tale om frivillighed og give
udtryk for et par holdninger. For jeg synes der bliver udtrykt for få holdninger til DPF
ude fra os i klubberne – i hvert fald i det offentlige forum. Det er klubbernes
forbund, så derfor har klubberne både en ret og en pligt til fortælle, hvilken retning
vi gerne ser DPF i.
MEN en anden årsag til, at jeg har bedt om taletid er, at jeg gerne vil sige tusind tak
til bestyrelsen, til udvalgene, til alle de frivillige i DPF-klubberne, til medarbejderne –
og til alle dem som bruger tiden på, at vi kan have en pétanque organisation som
virker. Tusind tak for alt det i har gjort og for de tusinde af timer I har lagt i DPF for
at fremme pétanque i Danmark – og i Europa.
I har gjort et fremragende stykke arbejde – tak.
Jeg synes, at vi alle skal rejse os og give et stort applaus.
Tak for det!!
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I øvrigt
Jeg synes det er fantastisk godt, at bestyrelsen har valgt at gøre Frivillighed til en
særlig ressort område i bestyrelsen og have en frivillighedsansvarlig i bestyrelsen.
Vi ved, at alle organisationer – og ikke mindst det offentlige - kæmper om de
frivillige og derfor er det vigtigt at vedligeholde frivilligheden i pétanque og sætte
rammer for frivilligheden. I Pétanque NordVest har vi lagt mange frivillige timer for
at hjælpe kommunen med at afvikle arrangementer – og I er sikkert i samme
situation.
Uden frivillige – Ingen pétanque. Det ved vi.
Jeg håber, at der kommer en skarp ildsjæl ind i bestyrelsen, som kan vedligeholde og
fremme frivilligheden. Heldigvis har vi jo rigtig mange frivillige stærke ressourcer i
DPF.

Aktive klubber på forbundsniveau
Efter jeg for et års siden trådte ud af bestyrelsen, fandt jeg ud af, at DPF kan være
fjernt fra klubberne og jeg fik en bedre forståelse for, hvorfor det også kan være
vanskeligt at rekruttere nye til forbundsarbejde. Men jeg kan forsikre alle, at det er
givende og udviklende at arbejde i DPF.
Men det er ”vores” forbund klar over og i frivillighedsstrategien, som vi lavede sidste
år, har formanden forpligtet sig til at holde årlige formandsmøder. En rigtigt god idé,
som klubberne skal tilmelde sig. Det er en unik mulighed for at tale om løst og fast
og lære hinanden at kende og sætte dagsorden.
Udviklingskonsulenten gør alt hvad han kan for at gøre DPF mere synligt. Det gør
Kenneth godt, så hjælp ham med at gøre DPF synligt i jeres klub.
Der er gode tilbud fra Kenneth. Men klubberne skal også byde ind på tilbuddene.
Det er en forpligtelse!
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KLUBUDVIKLING
Som alle ved har DPF netop en rigtig god Udviklingskonsulent, som meget gerne
faciliterer klubudviklingsforløb i klubberne. Tag rigtigt godt imod dette tilbud – det
kan vi alle lære af!!
I Pétanque NordVest har vi gennemgået klubudviklingsforløbet – og det var en stor
værdi for os. Vi har fået redskaberne til at komme videre, med at
 Rekruttere frivillige
 Påskønne frivillige
 Opmuntre og respektere frivillige
og fortælle at frivillige skaber en meget stor værdi. Vi har sammen fået identificeret
vores værdier i klubben, som vi arbejder målrettet efter. De er:

SOCIALT SAMVÆR
INITIATIV OG AKTIVITET
FACILITETER
ACCEPT
Accept går på accept af alle. Accept af den måde vi er på og de ting vi gør, når vi
arbejder frivilligt – og ikke mindst at de bedste spillere ikke skal stå og spille for sig
selv.
Så f.eks. i vores budget for 2016 har vi opprioriteret de penge vi vil bruge til socialt
samvær – Det er da positivt og rart at vide at klubbens medlemmer er der, fordi vi
kan lide at være sammen – og gerne vil være mere sammen ud over pétanque.
Vi har sat valg af frivillighedsansvarlig på dagsordenen på vore generalforsamlinger –
og alle i klubben ved, at klubben arbejder aktivt med frivillighed. Vi slår opgaverne
op.
Min opfattelse er, at jo mere vi taler om frivillighed og jo mere vi påskønner, jo mere
naturligt bliver det og jo mere lyst får medlemmerne – pludselig kræver alle at være
med og det bliver til en rettighed. Når nye medlemmer kommer til, så bemærker de,
at det er naturligt at give en hånd med.
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At slå opgaver op – det er for mig noget af det vigtigste. De mest engagerede og
bestyrelsen skal gøre opmærksom på opgaverne på opslagstavlen – så kommer der
ofte nogen og snupper opgaverne. Vi kan ikke forvente, at alle ved hvad der skal
laves og hvornår.
Jeg fik en kæmpe overraskelse, da jeg hørte at Kirkens korshær i Holbæk har 120
frivillige personer tilknyttet lokalorganisationen. 120 personer som der kan trækkes
mere eller mindre på – der er rigtig mange forskellige foreninger, som kæmper om
de frivillige ressource personer. Så vi skal passe godt på dem vi har og give
skulderklap og ros.
Vi skal huske, at da vi satte Frivillighed på dagsordenen for 2 år siden på
Repræsentantskabsmødet, så var 2 af de hyppigste indsigelser mod at deltage i
frivilligheden (ud over tid – men den har vi alle 24/7 af – så man skal prioritere):
 Manglende oversigt/opslag på opgaverne => man så ikke opgaverne
 Kritik over udførelse af opgaverne
Og de 2 ting kan vi godt afværge i DPF og i klubberne ved at slå opgaverne op og
rose de frivillige og bearbejde kritikerne.
Brug i øvrigt DIFs http://www.frivillighedstjek.dk/ – der er rigtig mange gode idéer
og processer.
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Præmier til Ranglisteturneringer
I PNV genoplivede vi i år Holbæk Open, fordi vi heldigvis igen er blevet så stærke, at
vi magter det. Til ranglisteturneringen om lørdagen kæmpede vi en lang kamp for at
få tilmeldinger, så vi kom op på 21 tilmeldinger og der var 35 hold til double/bredde
om søndagen. Frivillige hjælpere spurgte, hvor mange penge vi tjente til klubben på
indskrivningerne. Men der måtte vi melde pas for vi får jo først del i ranglisteindskrivningspenge, når der er mere end 24 hold.
På grund af at der skal være en fast/minimum præmie:
 Det er ikke OK, fordi vi typisk ligger i starten af 20 tilmeldte hold – og typisk
får klubben ikke del. Men når vi holder breddestævner, kan vi bestemme selv
– men det er ranglistestævner som DPF helst vil have at vi laver.
 Man undervurderer de måske 20 – 30 spillere, som altid ligger til at tage
hovedpræmierne, for jeg tror, at de bedste spiller af lyst til at spille og vinde –
langt mere end for at komme hjem med kr. 500 - 1.000 i lommen. Hvis man i
øvrigt kun kommer for præmiens skyld – så kan jeg da godt undvære de
spillere i vore turneringer.
 Samtidig sætter DPF prisen op på licenser, klubkontingent og AL Bank SLT og
lader klubber og bredde betale igen.
Jeg synes ikke det er kreativ tænkning, hvis der skal penge i kassen.
 Når vi så, som et af de meget få forbund, ikke kræver egenbetaling for at
deltage for deltagelse i internationale turneringer eller i elitetrupperne eller
(mange af de samme spillere som ofte vinder pengepræmierne) som langt de
fleste DIF forbund gør – så knækker filmen for mig. For så betaler bredden
igen – igen. Man forkæler enkeltgrupper, langt ud over hvad der er
nødvendigt og hensigtsmæssigt.
 Vi ved, at hvis der er en egenbetaling for deltagelse i eliteudvalgets
aktiviteter, så vil det aldrig være spillerne selv der betaler:
o Klubberne får incitament til at søge kommunen om elitetilskud (det er
der måske nogen der gør alligevel og stikker pengene i klublommen)
o Søge sponsorer om tilskud
o Lave sponsorstævner
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o Min klub betalte gerne selv – eller ville finde pengene – for det er da
værdifuldt at have elitespillere i klubben.
Dermed ville klubberne få en god grund til at skaffe pengene, til glæde for hele DPF
– midler som kan bruges til hele DPF.

En bøn fra mig: Lad være med at lave flere regler i Dansk Pétanque. Der er rigeligt
med regler – skræm ikke spillere væk! Selv om OL igen er på tale. Lad værre med at
skubbe spillere ud med tilfældige nye forbud.
Turneringsportal:
Ud over alt dette synes jeg, at DPF mangler en Turneringsportal, hvor vi kan






samle al vores turneringsarbejde
indbydelser
betalinger
resultater
og meget mere

Men der synes at være en modvilje i bestyrelsen til at lave en Turneringsportal – jeg
forstår ikke hvorfor – hvis det ikke bunder i tidsmangel. Vi har nu afskrevet pengene
vi brugte til Pétanqueportalen, så der er plads til udgifterne til en turneringsportal.
Med en turneringsportal kunne vi måske også imødekomme nogle krav fra DIF til
øget andel i fordelingsnøglen – uden at jeg kender de regler præcist.

Med dette vil jeg sige tak for at I lyttede – hvis I lyttede - og ønske alle et rigtigt
godt pétanque år – og godt valg lige om lidt, hvor jeg også håber, at der bliver
valgt en ny næstformand.
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