Bestyrelsesmøde
DPF

Den 2. maj kl. kl. 16.30 - 21.30

Indkaldt af:

LBÜ

Referent:

KA/PT

Deltagere:

LBÜ. KR, LL, CT, IS, JC, PF, HT, PT, KA

Mødetype:

Bestyrelsesmøde

1. Meddelelser fra FU og formanden (herunder FIPJP, CEP, DIF)
CEP: Europæisk EM for veteraner afvikles efter samme principper som EM for mænd og kvinder.
Det er nu tilladt for spillere ned til 15 år at deltage i U-23 EM. Bestyrelsen er enig om, at det er
idrætspolitisk problematisk at sænke alderen, da det for det første går imod selve ideen med U23 som
skulle give udfordringer til de unge mellem 18 og 22 år. Desuden er det direkte imod den
aldersrelaterede talentudvikling som er anerkendt i disse år. Det vil afvikle talenter i stedet for at
udvikle. Grunden til denne ændring er ikke nævnt hverken i CEP’s referat eller på CEP’s hjemmeside.
Desuden er det en så gennemgribende beslutning, at det burde have været diskuteret på kongressen og
have været til afstemning. Formanden skriver til CEP, at vi ønsker begrundelsen uddybet og at vi ønsker
emnet taget op til afstemning på næste kongres.
Der har været lodtrækning til Euro-Cup. Nykøbing skal spille på hjemmebane.
FIPJP: Undersøger nye syntetiske grise. Der bliver set på og arbejdet med løsninger med farvede kugler.
VM begynder torsdag d. 4. oktober med præcisionsskydning.
Lars og Kim deltager i DIF årsmøde. Lotte deltager som DIF bestyrelsesrepræsentant.
Lotte Büchert er blevet indstillet ENGSO’ s bestyrelse (European Non-Govermental Sports Organisation)
af DIF’s formand. Valget foregår i slutningen af maj, hvor Lotte vil deltage i ENGSO’s årlige
generalforsamling i Bulgarien.

2. Meddelelser fra sekretariatet
Det er en rolig tid på sekretariatet i øjeblikket.
Knud Erik holder fri de 2 kommende uger.
Pernille har fået lynkursus i at lægge det mest nødvendige på petanque.dk.
3. Økonomi
Ingen meddelelser
4. VEM (Status på arrangementet og VEM landsholdet)
Organisatorisk er det meste på plads.
Sekretariatet undersøger hvor mange flag DIF har. Preben spørger alternativt DGI om flag.
Veteran-landshold og træning. Ib og Henrik vil undersøge med hensyn til behov og ønsker. Taler mede
med Einar Stærk ved Bøgeskov Open. Henrik Toft og Claus Berthelsen stiller sig til rådighed vedrørende
træningsoplæg.
5. Licenser
Drøftelse om, hvorvidt licenser skal ligge hos en klub eller i forbundet. Måske kunne være A-licenser
tilknyttet en klub og B-licenser tilknyttet forbundet, med reduceret anvendelse? Problematikken
behandles på bestyrelsens heldagsmøde i November.
6. Petanqueportalen
Der findes et turneringsystem i Petanque Portalen, som ikke koster ret meget. Men det skal udvikles og
tilrettes og det anslås at koste 50-70.000,- samt en masse arbejde med udvikling og testning. Lars har
lavet en kravspecifikation til turneringssystemet, til brug for petanque. Bestyrelsen bedes komme med
feedback på kravspecifikationen senest 15. maj.

Der er også andre ønsker til fremtiden, som liveopdatering til ranglisteturneringer og en app til at følge
turneringerne på mobiltelefon.
TU vil gerne føre skemaer og resultatformidling på hjemmesiden, hvis vi finder en nem metode til at
gøre det løbende.
Lars Lloyd får indhentet et fastere tilbud fra Club People.
Det blev desuden besluttet, at bestyrelsen bør bruge en dag på et ”fremtids seminarium”, hvor de
kikker på hvad DPF vil satse på de næste 5 år, inden der træffes en beslutning.

7. Klubmappe
Lotte har haft møde med klubarbejdsgruppen. ”Klubmappen” er forældet og kunne have et andet navn.
Der skal være en mere smidig procedure for godkendelse Gruppen ønsker, at mange detailting skal ud
af klubmappen, som kun skal indeholde overordnede retningslinjer. Den skal også indeholde
standardformularer til brug for klubberne.
Der skal laves et protest- og klagereglement.
HT mener der er for mange begrænsninger for udlændinge i klubmappen og ønsker det taget op igen.
Vi har haft Pierres to åbne breve om SLT-propositioner § 1 og § 17 oppe på mødet og har taget dem til
efterretning. Det blev besluttet, at arbejdsgruppen arbejder videre.
8. Dommermøde
Der har været afholdt dommermøde. Dommerne ønsker gult licensbevis. Pernille laver dommerlicenser
og sender dem til Jens.
Ændringer til danske tillægsregler. Der laves en standard – velkomsthilsen som dommere kan bruge ved
turneringer.
Hæfte med retningslinjer for dommere bliver lavet.
9. Træningstilbud til klubberne
Forbundet vil gerne lave et træningstilbud til de klubber, der ønsker det.
TDU kan evt. være tovholder for hjælpetræner-tilbud til klubberne.
Ingen beslutning.
10. Meddelelser fra udvalgene
Preben (UU) har sendt meddelelse til samtlige klubber om juniorer.
UU går snart i gang med Fritterpetanque
TU har møde d. 4. maj.
11. Evt.
/

