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1. Godkendelse af ref. fra sidst
Ingen indsigelser
2. Meddelelser fra Formanden/FU
Kim har ferie. Balancen med tilhørende kommentarer er sendt til hele bestyrelsen og sekretariatet den 7. august 2011
Ved DM udtog Landstræneren hold til EM for herrer, VM for Kvinder og EM for Juniorer.
3 medlemmer af bestyrelsen: Peter Ellekær, Per Pedersen og Jacob Erlandsen valgte at trække sig fra bestyrelsen på
baggrund af landstrænerens udtagelse.
Ib Sandbæk har indvilget i at være tovholder for BU og Eli Nielsen har ligeledes indvilget i at være tovholder for TDUU
indtil repræsentantskabsmødet 2012. Formanden inviterer dem til bestyrelsesmøderne uden tale- og stemmeret.
Bestyrelsen er trods de 3 afgåede medlemmer beslutningsdygtig, og har vurderet, at den ikke behøvede at indkalde til
ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Lotte har sendt meddelelser til alle klubberne herom.
EU holdt møde der 15. august om blandt andet fremtidig procedure for udtagelse af spillere. Formanden og
næstformanden deltog.
Lotte orienterede om CEP-møde, hvor det blev besluttet at indføre EM for veteraner. Første gang bliver i 2012 i Danmark.

Det er et uheldigt datosammenfald, mellem Junior EM, Kvinde VM og U23 EM 2011.
Resultatet ved EM i Gøteborg er godkendt, idet en 9-12 plads ved EM giver adgang til VM i 2012 i Marseilles.
Formanden synes ikke, at resultatet er tilfredsstillende, da DPF burde have forventet en placering mellem de 1 -8 bedste
efter bronzemedaljen i 2009. Dog lavede Emil Petersen en fremragende præstation i præcisions-skydningskonkurrencen
og han burde have vundet en medalje.
Den 30. september og 1. oktober er der budgetmøde med DIF. Kim og Pernille deltager. Lotte deltager som DIFbestyrelsesmedlem.
Den 20. september kl. 16-18 har DPF møde med DIF for at diskutere udviklingskonsulent, forbundets struktur m.m. Lotte,
Henrik, Mario og Pernille deltager samt Anne Birgitte Madsen, DIF konsulent og Niels Nygaard, formand DIF.
Bestyrelsen afholder bestyrelsesseminar til 4.november fra kl. 17.30, samt lørdag 5. november kl. 9-21.30.
3. Meddelelser fra sekretariatet.
Pernille meddelte, at kontrakten med Servicegruppen nu er underskrevet. Club People er næsten klar med
hjemmesidedelens designoplæg.
Konferencebord kommer 29. september.
Karate har bedt om at få depotrummet, så vi skal se på skabe til gangen, for at kunne opbevare ting derfra. Pernille tager
kontakt vedr. en løsning om skabe til gangen.
Pernille orienterede om ny mulig og billigere telefonløsning for Sekretariatet. Sekretariatet undersøger løsning med 3mobil. Vi ønsker at beholde det ene telefonnummer til sekretariatet på grund af lokalnummerordningen i Idrættens hus.
4. Status i bestyrelsen efter DM.
Lotte: Det er absolut ikke en acceptabel løsning at tre bestyrelsesmedlemmer trækker sig pga. af uenighed.
Problemer bør løses internt i bestyrelsen.
Der påhviler os alle en vigtig opgave med at finde solide personer til disse poster inden næste repræsentantskabsmøde.
5. Økonomi.
Ser fornuftigt ud.
TDUU har underskud, da der har været flere dommeropgaver end der har været budgetteret med.
6. EM U23.
Næste møde hos Musicon, hvor vi ser på haller, får nøgler og alarmkoder.
Vi kan låne mødelokale hos Musicon til mødet.
Pernille har indkaldt de tre klubber til mødet. ( RSPC, Kirke Såby samt Starmaster’s)
Lars Refn laver plakat.
Mike Pegg er teknisk koordinator.
Spillesystem som i Tyskland, Düsseldorf.
Pernille har haft kontakt med ”Fru Jensen” og alt er ok.
Flag og nationalmelodier er bestilt.
DIF’s formand kommer til receptionen og på besøg.
Vi har fået afslag fra Færgen som sponsor. Sponsorer skal fremover søges og forberedes meget tidligere i forløbet. Lars og
Pia Lloyd har påtaget sig opgaven med at lave U23-hjemmesiden.

7. EM for veteraner 2012.
Der er nedsat en arbejdsgruppe, som er i fuldt sving med at arrangere EM for veteraner. Lars Lloyd er tovholder for
arbejdsgruppen. CEP skal have en dato for arrangementet. DPF foreslår 17., 18. og 19. august– her er der ikke sammenfald
med turneringer.
I propositionerne til den forestående veterankvalifikation, står: Vinderen af Elitespillet kvalificerer sig til deltagelse i EVC
nationsturnering, eventuelt til EM for veteraner såfremt det fremsendte forslag til CEP bliver vedtaget i 2011. Det er klart,
at vi i år bliver nødt til at acceptere denne løsning men i fremtiden må vi have diskuteret, om vi skal have veteranerne ind
under EU eftersom et EM ikke kan kaldes breddepetanque uanset hvilken aldersgruppe, man tilhører. Hvis veteranerne
skal ind under EU, kræver det en vedtægtsændring på repræsentantskabsmøde og at der tilføres et medlem mere i EU.
Lige nu er det under breddeudvalgets kompetence og ligger hos dem at komme med forslag til ny struktur.
Veteran EM-styregruppe: Ib Sandbæk, Lars Lloyd, Pernille, Glenn Bernstein, Niels Plum, Lars Juul, Preben Fuglsang, Peder
Fihl, Erik Frederiksen.
Ib kommer med forslag til ny struktur.
8. Hedebo-sagen.
Lars og Henrik refererede fra møde med Hedebo. (Chalot havde en del kommentarer til punkterne, da de fleste står i
reglerne i forvejen. Chalot sender kommentarerne til Lars og Henrik, som går videre med det.)
9. Jubilæumsturnering.
Der er ikke andre end Preben Fuglsang tilbage i udvalget. Lotte tager til jubilæumsturneringen, deler præmier ud og vi
tilbyder noget af den vin, vi har fået i jubilæumsudgave. Lotte kontakter Preben Fuglsang og hører, hvad han har brug for.
10. Lukket punkt.

11. Planlægning af klubbesøg i efteråret/vinter.
Bestyrelsen vil invitere til Klubbesøg d. 24/11, 28/11, 29/11 og 1/12. fra kl. 18-21
Indhold: Vedtægter og repræsentantskabsmødet med henblik på ny form.
Sekretariatet vil gerne deltage og bl.a. informere om nyt licenssystem.
Udvalgene afholder klubbesøg i januar/februar. Der planlægges et i øst og et i vest, hvor et eller flere af vores udvalg
kommer på besøg. Udvalgene må tale sammen og i fællesskab planlægge hvordan og hvorledes samt hvornår.
Info fra udvalgene.
Der var ingen meddelelser fra udvalgene. (Meddelelser skal foreligge på skrift og der var intet nyt fra udvalgene).
12. Evt.
Formanden giver Ros til TU for afvikling af DM både i Middelfart og Høng
Mario konstaterede, at tiden skred ift. Til tidsskemaet kan forbedres og at der manglede landsholdsspillere / elitespillere.
Henrik var enig i, at landsholdsspillerne bør deltage, især fordi præcisionsskydning er en VM disciplin.
Chalot udtrykte, at TDUU ikke levede op til deres ansvar ved DM i præcisionsskud. De tilstedeværende dommere gjorde et
godt stykke arbejde og Eli Nielsen som var overdommer var til stor hjælp.
Forbundet har fået udmeldelse fra Højbjerg Petanque Klub.

Mike Pegg, der er International dommer, sender regler på engelsk om cirkelreglerne.
Der er mange, der ringer til sekretariatet for råd og vejledning om anlæg af petanquebaner. Det der står på vores
hjemmeside er måske lidt forældet. Henrik Toft laver en modernisering.

