Bestyrelsesmøde DPF

Idrættens Hus
KUF Mødelokale
Hus C 3. sal

Den 30. november 2015 kl. 16:30
Deltagere:

Lars Friis, Robert Kristiansen, Mette Ryberg Pedersen, Henrik Toft, Bjarne Lomholt, Kenneth Dreyer,
Pernille Toft
På Skype: Chalot Thomsen

Afbud:

Referat
1. Præsentation af den nye bestyrelse.
Lars Friis bød velkommen til den nye næstformand i DPF’s bestyrelse, Robert Kristiansen.

2. Retningslinjer for bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen gennemgik retningslinjerne.
De tilstedeværende underskrev Forretningsordenen. Chalot underskriver den onsdag d. 9/12, når hun er i
Idrættens Hus.

3. Meddelelser fra sekretariatet, udviklingskonsulenten og formanden
Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår.
Det bliver muligt at bestille 2016 licenser fra midt december.
Vi har modtagget takkebrev fra Kræftens bekæmpelse. Vi lægger det på hjemmesiden.
Pernille sender forespørgsel til Villy Rasmussen, DIF omkring afstemningsprocedurer.
Kenneth har lavet Tilfredshedsundersøgelse hos Horsens Petanque Klub. Undersøgelsen er under udvikling,
og kan fremadrettet benyttes af andre klubber, der måtte ønske det.
Kenneth deltog i møde med DGI om ”Bevæg dig for Livet”. Der er planlagt et nyt møde hvor også Lars og
Robert deltager. Der er endnu ikke fundet ny mødedato.
Bestyrelsen gennemgik Udviklingsaftalen.
Kenneth retter den til og sender den derefter til bestyrelsen.
Mette, Lars og Pernille deltager i møde i DIF den 2. december om ny fordelingsnøglestruktur.

4. Budget/Regnskab
Bilag for udgifter vedrørende 2015 skal afleveres til kassereren inden jul.

5. Mødekalender for 2016
Bestyrelsen tilrettelagde mødekalender 2016.
Chalot kontakter Tappernøje omkring DM
Der byttes om på SLT slutspil weekenderne for divisioner og DK serien/regionalen pga. EM.
Bestyrelsesseminar afholdes lørdag d. 5. marts.
Foreløbigt indhold:
 Turneringer
 Vision 2020

 Kommunikationsstrategi (Facebook m.m.)
 Fordelingsnøgle/DIF Strategi
Endeligt program fastlægges på bestyrelsesmødet den 13. januar

6. Nyt fra udvalgene
 Chalot har udsendt dagsorden til TU møde den 9. december.
 EU holder heldagsmøde d. 13. december.
 TDUU har lavet oplæg til ny dommeruddannelse, hvor det vil være muligt at tage A, B eller C
dommerlicens uddannelse.
 Mette og Bjarne har været til møde i KUF.
DPF stiller forslag til næste KUF-generalforsamling om at det skal være muligt, at 2 personer deler én
kontorplads for en reduceret pris.

7. Evt.
Hjemmesiden skal opdateres i forhold til den nye bestyrelsesstruktur og nedlæggelse af udvalg.
Der skal uddeles lodtrækningspræmier til hver runde af Vinterturneringen.
Chalot finder vinderne og offentliggør dem på hjemmesiden.
Pernille sender præmier til holdlederen for de vindene hold.
Vi har holdt evalueringsmøde i Nations Veteran Cup arbejdsgruppen. Turneringen var en stor succes og
arrangeres igen til næste år med deltagelse af max. 12 nationer.
Glenn, Henrik og Jonna Slot står for Veteran ranglisten 2016.
EU har lavet oplæg til Team Danmark omkring Team Danmark støtte. Udvalget håber at Team Danmark vil
tage godt imod oplægget.
Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra Glenn Bernstein. Lars Friis svarer ham på bestyrelsens vegne.

