Bestyrelsesmøde DPF

Den 12. september kl. kl. 16.30 - 21.30

Indkaldt af:

Mødetype:

LBÜ

Bestyrelsesmøde

Referent:
Deltagere:

LBÜ. KR, LL, CT, HT, JC, PF, PT, - IS deltog via Skype

Mødet påbegyndes kl. 16.30 – 17.55
Herefter middag 18.00 – 18.30
Mødet genoptages kl. 18.45 – ca. 21.30

Referat
1. Orientering fra formanden og FU
• Formanden orienterede om arbejdsopgaver siden sidste møde.
• Chalot uddeler medaljer til afslutningen i sommerlandsturneringen på vegne af DPF.

2. Orientering fra sekretariatet
• Pernille deltager i mødet hos Idrættens medieudvalg og informerer bestyrelen om indholdet på næste
møde

3. Økonomi
• Kim gennemgik balancen pr. 31.08.2012. Det ser fint ud.
• Vi lægger blanketten til afregning til kassereren på petanque.dk
• Turneringsudvalget afprøver det turneringssystem der ligger i petanqueportalen.
• Fordelingsnøglen: Der er deadline d. 30/9 på hidtidige aktiviteter. Vi gør status på næste
bestyrelsesmøde

4. Breddeaktiviteter
• Vi vil gerne lave aktiviteter både for egne medlemmer og også for de petanqueinteresserede uden for
klubberne.
• Vi skal have lavet et katalog over forskellige breddeaktiviteter, så medlemsklubberne har et sted at
finde inspiration. Det er vigtigt at forbundet hjælper med opfølgning på aktiviteterne.
Breddeudvalgsformanden kommer med et oplæg til et katalog til næste bestyrelsesmøde.
• Vi skal udarbejde en oversigt over de fordele, man har ved at være medlem af DPF.
• Vi tager punktet nyt medlemsformer som et punkt på dagsordenen til næste møde.

5. Veterankvalifikation 2013
• Ib kontakter svenskerne om datoer for landskamp. Chalot sender mail til Ib, således at han kan
fastlægge datoer.
• Ib kontakter de haller der skal benyttes og laver budget ud fra de udgifter det medfører at en del af
turneringen spilles indendørs.
• Ib indskriver i proportionerne, at det forudsættes at der tilføjes et ekstra medlem i EU, hvis veteranerne
skal overgå dertil.

6. Klager og protester m.m. Lukket punkt.

7. Evaluering af DM
Det var et flot arrangement og Høng havde gjort et stort arbejde.
Deltagerantallet var rekord stort.

8. Evaluering af Veteran EM
Et godt arrangement med mange engagerede kræfter.
Det foreløbige regnskab ser rigtigt godt ud.
Et fint dansk resultat.

9. Evaluering af Eurocup
Ved dette års arrangement viste det sig at spilledagene var flyttet uden at forbundet havde fået besked.
Fremover skal vi have bedre kommunikation med den arrangerende klub.
Resultatet skal fremsendes til sekretariatet således at det kan offentliggøres.

10.Licensforslag fra Torben Skalshøj
Forslaget er godt, men er ikke relevant pt., da medlemstallet ikke opgøres på baggrund af licenser, men på
baggrund af klubbernes samlede medlemstal. Lotte skriver til Torben Skalshøj.

11. Regler vedr. mesterskabstrøjer
Vi vil ikke laver specielle regler for mesterskabstrøjer.

12.EM + VM + Budgetmøde
Lars og Kim deltager i DIF’s budgetmøde fredag d. 5. oktober.
VM: Henrik Toft er delegationschef, Pascal Verbregue deltager som Coach Lotte Büchert deltager som FIPJP
bestyrelsesmedlem, Pernille Toft deltager som privatperson.
Ved EM deltager Lotte Büchert, Henrik Toft, Claus Berthelsen og Pascal Verbregue.

13.Meddelelser fra udvalgene
TDUU: Jens Carlsson informerede om dommersamlinger, dommerpåsætninger ved DM i skud, rettelser til
klubmappen vedr. dommere og dommerkursus/møde d. 1-2. december.
UU: Preben Fuglsang fremlagde oplægget til Fritter Petanque, som forventes sat i gang i 35 forskellige klubber
med afvikling d. 14. maj.
Vi forsøger at finde sponsorer til arrangementet.
TU: VECK bliver oprettet i ny form.
EU: Henrik informerede om træningssamlinger og udtagelser. Herrelandsholdet er udtaget, kvinderne bliver
udtaget ved næste samling. Der er udtaget et herrehold og et kvindehold fra talent truppen til en turnering i
Malaga.
BU: Ib Sandbæk informerede om veteran venskabskampen mod Sverige. Det var en god dag med mange positive
spillere

14.Evt.
Henrik Toft, Claus Berthelsen og Jens Carlsson tilmelder sig træner 1 i år og venter med træner 2.
Lars Lloyd har været i Frankrig og oplevede ingen problemer med papirlicenser. Lotte tager problematikken op på
FIPJP mødet og beder dem informere medlemsorganisationerne om lovligheden.

