Referat fra
Repræsentantskabsmøde på Bjerringbro Gymnasium den 12. marts 2011
________________________________________________________

0. Velkomst
Formanden, Lotte Büchert bød velkommen og uddelte forbundets fortjensnål til Verner Buller
Rasmussen fra Brabrand.

1. Valg af dirigent og referent.
Formanden foreslog Jeppe L. Jepsen, Skive som dirigent.
Dirigenten takkede for valget og gennemgik formalia omkring mødets lovlighed og beslutningsdygtighed.
Udenfor dagsordenen rejste repræsentanter fra forsamlingen spørgsmålstegn vedrørende
blandt andet behandlingen af lovforslag punkt 13, ligesom medlemmer af forsamlingen gjorde opmærksom på, at der i beskrivelsen af valgproceduren havde indsneget sig enkelte tekniske fejl.
Indenfor dagsordenen udpegedes forbundets ansatte Knud Erik Asmussen og Pernille Toft som referenter.
Punkt 2 – Godkendelse af stemmeregistrering og fuldmagter.
Medlemsregistrering og fuldmagter blev gennemgået.
37 (50 %) af 73 stemmeberettigede klubber var repræsenteret, heraf 6 ved fuldmagt til andre klubber.
Der var til dagsordenen punkt 1-5 i alt 120 stemmeberettigede. Efter regnskabet tillige 9 bestyrelsesmedlemmer = 129 stemmeberettigede. Repræsentantskabet var således iht. § 5.9 beslutningsdygtigt.

Punkt 3 – Valg af stemmetællere.
Stemmetællere blev udpeget med én fra hvert bord, Villy Larsen Tappernøje Petanque Klub, Teddy
Laursen Bøgeskov og Jakob Erlandsen, Nykøbing Falster.

Punkt 4 – formandens beretning.
Formanden aflagde beretning og henviste i øvrigt til den skriftlige formandsberetning og de skriftlige udvalgsberetninger.
Alle beretninger blev behandlet under ét.
EU indvilgede i at ændre deres beretning således at formuleringen ”VM for herrer gav dog et noget
skuffende resultat, selvom vi kvalificerede os til hovedturneringen” ændredes således at ”Selvom vi
kvalificerede os til hovedturneringen” blev fjernet.
TU indvilgede i at ændre deres beretning i afsnittet vedrørende Sommerlandsturneringen således at
formuleringen:

”det viste sig at vi desværre kom i den situation at det mest sportslige korrekte ikke var den rigtige
løsning da vi var tvunget til at følge klubmappen,”
blev ændret til: ”TU syntes det mest rigtige ville være at gøre det på en anden måde end det som
stod i klubmappen men vi skal følge klubmappen, …
Derefter toges beretningerne til efterretning.

Punkt 5 – Aflæggelse af regnskab.
Kassereren Kim Rasmussen gennemgik regnskabet i hovedtræk.
104 stemte for, 0 stemte imod og 14 undlod at stemme
Regnskabet blev således vedtaget.

Punkt 6 – Indkomne forslag.
Efter regnskabets vedtagelse var der på mødet 129 stemmeberettigede. ¾ heraf udgør 97.
De indsendte forslag blev behandlet i rækkefølge.
Forslag nr. 1 blev vedtaget med stemmerne 110 for og 5 imod. 14 undlod at stemme.
Forslag nr. 2 ændring af vedtægternes § 5.12. hvorefter bestyrelsen foreslår, at opstillingen på selve mødet afskaffes, blev trukket efter forudgående debat.
Forslag nr. 3 vedrørende justering af valgets rækkefølge. Der var enighed om at ændre rækkefølgende således, at valget af interne revisorer og revisorsuppleanter flyttes fra punkt 2 og 3 til 7 og 8.
Forslaget blev således enstemmigt vedtaget.
På dirigentens forslag flyttes første sætning i § 6.2. ”alle de i stk. 1 nævnte personer vælges direkte”
op som sidste punkt i 6.1.
Forslag nr. 4 om præcisering af hvem der er valgbar i punkt 6A præciseres det, at der indsættes nyt
punkt 6A. Valgbare er alle medlemmer af DPF’s medlemsklubber.
Resten af forslaget udgik. Hidtidige punkter skubbes et nummer.
Forslaget blev hermed vedtaget med stemmerne 126 for og 3 imod.
Forslag nr. 5. Bestyrelsens forslag, som til en vis grad har karakter af indblanding i et enkelt udvalgs ansvarsområde blevet trukket.
Forslag nr. 6. Bestyrelsens forslag til urafstemning. Nyt § 15.13 blev trukket.
Forslag nr. 7. Bestyrelsens forslag om habilitet i Ordens- og Amatørudvalget blev enstemmigt vedtaget, alene med den ændring, at ordet ”medlemsorganisationen” ændres til ”DPF”.
Forslag nr. 8 og forslag nr. 9 blev behandlet i princippet under én hat, og gav anledning til livlig
debat, navnlig fordi første led af begge forslag i et eller andet omfang er synkrone alene med
spørgsmål om beløbsrammerne til forskel.
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Forslagsstilleren til forslag nr. 9 mente imidlertid, at man samtidig skulle koble stemmevægt fra 5.7.
sammen, men ønskede på dirigentens opfodring ikke at skille de to led ad.
Claus E. Pedersen, Høng Petanque Klub fremkom med et samlet ændringsforslag til § 10, som indsættes som første led i § 10:
”Klubberne betaler i grundkontingent samt et kontingent for hver ekstra stemme, udover de to
stemmer klubben har ifølge § 5.7.”
Dette forslag enedes forsamlingen om, hvorefter de to øvrige forslag – forslag 8 og forslag 9 –
blev trukket.
Ved afstemningen stemte 121 for, 7 stemte imod og 1 undlod at stemme.
Forslag nr. 10 og forslag nr. 11 vedrørende repræsentationsforholdene og muligheden for at
stemme ved fuldmagt, blev begge forkastet af forsamlingen.
Forslag nr. 12. Ændringer til vedtægternes punkt 5.5.6. åbnede mulighed for at æresmedlemmer
kan få taleret.
Det blev bragt i forslag, at man udvidede taleretten til også at omfatte spillerrepræsentanter i DIF’s
aktiv komité. Uanset at der ikke var tale om et direkte ændringsforslag, tillod dirigenten imidlertid
denne justering, da alle i forsamlingen var enige i, at det var hensigtsmæssigt.
På forslag af Claus E. Pedersen, Høng Petanque Klub ændredes forslaget herefter til § 5.5.6. således:
”Æresmedlemmer og spillerrepræsentanter i DPF’s aktiv komité tilstås taleret på repræsentantskabsmøderne.”
Med denne ændring blev forslaget vedtaget med stemmerne 128 for og 0 imod. 1 undlod at stemme
Forslag nr. 13. Dirigenten tilkendegav, at der her var tale om et indgreb i udvalgsarbejdet, som
ikke hører hjemme i vedtægterne.
Spørgsmålet blev drøftet, og på baggrund af debatten og henstilling fra dirigenten, trak forslagsstilleren forslaget.

Punkt 7 – Revideret budget for indeværende år.
Reviderede budgetter for indeværende år blev godkendt.

Punkt 8 – Næste års budget.
Næste års budget blev godkendt med beløbsmæssige justeringer, afstemt efter resultatet af forhandlingerne omkring forslagene 8 og 9, således at der nu fastsættes et grundkontingent for hver stemme, udover de to stemmer, som klubberne har efter § 5.7.
Bestyrelsens forslag om til klubkontingent på kr. 600 i grundkontingent og kr. 150 pr stemme ved
repræsentantskabsmødet blev vedtaget med 123 stemmer for og 0 imod. 6 undlod at stemme.
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Punkt 9 – Valg.
Der foretoges en gennemgang af listen og valg til de enkelte poster.
Næstformand for en 2-årig periode: Lars Lloyd, Holbæk Petanque Klub, nyvalgt
Kasserer for en 2-årig periode: Kim Rasmussen, genvalgt
Turneringsudvalgsformand for en 2-årig periode: Chalot Thomsen, genvalgt
Breddeudvalgsformand for en 1-årig periode: Per Pedersen Nykøbing Petanque Klub, nyvalgt
Træner/dommer/Uddannelsesudvalgsformand for en 2-årig periode:
Peter Ellekær Hansen Nykøbing Petanque Klub, nyvalgt
1 intern revisor for en 2-årig periode: Glenn Bernstein, nyvalgt
1 ekstern revisor for en 1-årig periode: KPMG - Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, genvalgt
2 interne revisorsuppleanter for en 1-årig periode:
Jan Hansen - Hedebo og Hanne Pedersen – Troldens, begge genvalgt
1 medlemmer af Turneringsudvalget for en 2-årig periode: Einar Stærk, genvalgt
1 medlemmer af Turneringsudvalget for en 1-årig periode: Anni Kristensen fra Bøgeskov, nyvalgt
2 medlemmer af Eliteudvalget for en 2-årig periode: Claus Berthelsen, genvalgt
Karsten Marcher Høng, nyvalgt for en 2-årig periode
1 medlem af Eliteudvalget for en 1-årig periode:
Jørgen Büchert Starmaster’s, nyvalgt for en 1-årig periode
Formand for Ungdomsudvalget: Jacob Erlandsen, nyvalgt
1medlem af Ungdomsudvalget for en 2-årig periode:
Villy Larsen, nyvalgt for 2 årig periode
For en etårig periode er posten vakant
1 medlem af Træner/dommer/Uddannelsesudvalg for en 2-årig periode:
Glenn Hansen, genvalgt
1 medlem af Træner/dommer/Uddannelsesudvalg for en 1-årig periode:
Der var skriftlig afstemning om et medlem af træner, dommer og uddannelsesudvalget mellem Eli
Nielsen og Jesper Sele.
Jesper Sele modtog 95 stemmer og Eli Nielsen modtog 30 stemmer og 4 var blanke
Jesper Sele, nyvalgt
1 medlem af Informations- og sponsorudvalget for en 2-årig periode:
Niels Plum, genvalgt
1 medlem af Ordens- og amatørudvalget for en 2-årig periode:
Jacqueline Jensin, genvalgt
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2 suppleanter til Ordens- og amatørudvalget for en 2-årig periode:
Doris Erlandsen, genvalgt
Bjarne Alster, genvalgt
Punkt 10 - Eventuelt.
Der var blandt flere deltagere lidt forvirring omkring, hvem der stod for selve arrangementet.
Det blev præciseret, at det var forbundet, der var vært, og ikke Nykøbing Falster.
Man enedes om, at man fremover burde være opmærksom på at undgå misforståelser om repræsentantskabets afholdelse.

Repræsentantskabets afslutning:
Formandens takkede Peter Ellekær og hans hjælpere for et godt arrangement, og ønskede de nyvalgte tillykke med håbet om et godt samarbejde.
Hun takkede derefter alle de udtrådte bestyrelses- og udvalgsmedlemmer for deres arbejde i forbundet.
Til sidst takkede hun den afgåede næstformand, Glenn Bernstein for hans store arbejdsindsats i hans
periode som næstformand.

Som dirigent: Jeppe Jeppesen
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