Bestyrelsesmøde DPF

Den 1. marts kl. kl. 17.30 - 21.30

Indkaldt af:

LBÜ

Mødetype:

Referent:

KEAS/PT

Deltagere:

Bestyrelsesmøde

LBÜ. KR, LL, CT, MP, HT, PT, KA,

Referat

Dagsorden:

1. Meddelelser fra formanden og FU (kort mundtlig orientering)
2. Meddelelser fra sekretariatet (kort mundtlig orientering)
3. Meddelelser fra udvalgene (Kort mundtlig orientering om afviklede aktiviteter + kommende aktiviteter
frem til næste B-møde)
4. Økonomi
5. Valg til bestyrelsen og udvalgene
6. Forberedelse af repræsentantskabsmødet
7. Politikker (IT, hjemmeside m.m.)
8. Evt.

1.

Meddelelser fra formanden og FU (kort mundtlig orientering)
Formanden har holdt medarbejderudviklingssamtaler.
Dele af folketingets kulturudvalg har givet udtryk for, at de ønsker at blive inviteret til at overvære VEM.
Desuden bør vi også invitere Niels Nygård DIF.
Formanden for Dansk Skiforbund, som er også er direktør på Egeskov Slot, har foreslået at DPF laver en
event dér.

2.

Meddelelser fra sekretariatet (kort mundtlig orientering)
35 klubber er tilmeldt er tilmeldt til repræsentantskabsmødet og vi forventer 84 delegerede ud over
bestyrelsen.
DPF har fået ansøgning om optagelse fra Føvling Petanque Klub. Indmeldelsen er sendt til godkendelse
hos DIF. Ellebjerg Petanque Klub har rettet henvendelse for en mulig indmeldelse i DPF.. Le Petit
Rosenholm har fusioneret med moderklubben Ådalen.
Der er åbent for tilmeldinger til SLT via webshoppen.
Turneringskalender er under udvikling og ser lovende ud.
Vores betalingsmåde er vanskelig med hensyn til at se navnene på tilmeldte. En mulig løsning er tilkøb af
betalingssystemet. Dette skal helst afklares inden tilmelding til DM går i gang, da mængden af tilmeldte
navner der er meget stor.

3.

Meddelelser fra udvalgene (Kort mundtlig orientering om afviklede aktiviteter + kommende
aktiviteter frem til næste B-møde)
EU har haft regionssamling i Jylland med 18 deltagere. Dette gik rigtigt godt og der var stor opbakning.
EU er næsten færdig med aktivitetskalender med ønsker fra spillere inkl. teambuilding og mentaltræning
til samtlige trupper. På grund af udvalgets stramme økonomi takkes nej til invitationer til turneringer
udenlands, men spillere skal have besked om dem, i tilfælde af at de ønsker at deltage for egen regning.
FU og EU samarbejder om at lave en håndbog for elitespillere, som også omfatter spilleradfærd.
TU har haft møde 25. januar og referat fra dette er på vej. I marts måned laves evaluering på VECK, evt.
sammen med to nyvalgte i turneringsudvalget. TU sender evalueringsbrev til alle klubber.
Diskussion om karantæneregler og de problemer klubberne ofte har med at stille hold.
Formanden for DPF opfordrer til at udvalget bør arbejde på at udvikle eller gentænke SLT i 2013.
TU har allerede diskuteret eventuelle ændringer i SLT 2013 ud fra ønsker fra medlemmer på klubbesøg i
januar 2012. Bestyrelsesmedlemmerne kom med en del idéer til ændringer i SLT 2013, Chalot bad dem
sende Email til TU.
ISU. Mario har talt med Citroen Danmark og Saxo Bank om sponsorater, og dette vil Mario selv gerne
arbejde videre med.

4.

VEM- udvalget holder møde hver måned og indtrykket er, at hele forberedelsen kører godt.
5.

Økonomi
Ingen særlige bemærkninger om økonomi.

6.

Valg til bestyrelsen og udvalgene
Formanden berettede om mailskriveri vedrørende emner til udvalg. Brainstorm på sidste møde var fra
formandens side ikke forstået, som om der skulle tages kontakt til de pågældende forslag. Bestyrelsen har
den opgave at finde personer, som har lyst og tid til at påtage sig arbejdet.

7.
Forberedelse af repræsentantskabsmødet
Bestyrelsens forslag til dirigent er Villy Rasmussen. Inden selve mødet skal der uddeles ærestegn og
hædersnål samt Club 100 nål.
Lotte ønsker at velkomst, dagsorden, formandsberetning, forslag og budgetter præsenteres på projektor i
overskriftsform. Lars står for præsentationen.
8.

Politikker (IT, hjemmeside m.m.)
Diskussionspunkt om politiker for hjemmeside og IT-politik generelt. Hvad kan sættes på?
Der skal være retningslinjer og procedure for, hvad der skal lægges på hjemmesiden.
Udvalgenes information og bestyrelsens information skal være mere ”sikre”.
Lars vil fremlægge oplæg til hjemmeside/IT-politik på et kommende møde.

9.

Evt.
Chalot har hørt fra flere dommere, at der ønskes en ensartethed i dommerstaben, som man må mødes for at
nå.
Den nye TDU-formand bør indkalde til dommersamling om ensartede retningslinjer. Mødet d. 18. marts
aflyses.
Pernille orienterede om et idrætsskadekursus, der er oplagt for alle dommere og andre som er til stede ved
alle turneringer.
Udenlandske spillere med danske licenser skal på som punkt på et kommende bestyrelsesmøde, ligesom
regler for statsborgerskab skal tages op.

