Bestyrelsesmøde DPF

Idrættens Hus
KUF Mødelokale
Hus A 3. sal

Den 1. februar 2017 kl. 16:30

Deltagere:

Lars Friis, Robert Kristiansen, Mette Ryberg Pedersen, Mikkel Hjorth, Henrik Toft,
Bjarne Lomholt, Benny Olesen, Kenneth Dreyer, Pernille Toft

Referat
1. Meddelelser fra sekretariatet, udviklingskonsulenten og formanden
Medlemsindberetning er slut og alle klubber, bortset fra ganske få, har indberettet
medlemstal til tiden.
Der er 27 klubber indtil videre, der har betalt kontingent for 2017. Vi udsender en
reminder om en uge eller to.
Vi har fået en ny klub, Poulsker på Bornholm. Desuden henvendelse fra klub på
Stevns, der gerne vil melde sig ind.
Kenneth planlægger 1-2 træner kursus, sandsynligvis i påsken.
Lars har været til Toplederseminar i Herning. Emnet for seminaret var ”Robusthed
og Diversitet”.
Dagen efter deltog han sammen med Mette i Sport 2016 i Boxen, Herning.
KUF er lidt under pres, da der er flere forbund, der har meldt sig ud af fælleskabet.
Det betyder prisstigninger for de tilbageværende medlemsforbund. Hele
forretningsudvalget deltager i KUF’s generalforsamling den 31. marts.
Vi indstiller Lotte Büchert til genvalg til DIF’s bestyrelse.
2. Budget/Regnskab
Vi har samlet fået 42,600, - som kongrestilskud for Henrik og Lars deltagelse i VM,
EM og møde i Strasbourg.
Vi har genforhandlet vores aftale med DIF økonomi. Aftalen løber i 2 år lyder på
56.000,- pr år.
Vi regner med at modtage forbundets 2017 budget og årets første likviditetsbudget
ca. 10. marts.
3. Strategiaftalen

Vores strategiske spor er blevet godkendt af DIF’s bestyrelse.
Vi skal derfor have planlagt det videre arbejde frem til de endelige aftaler skal
godkendes i juni.
Lars, Robert og Pernille har tilmeldt sig DIF workshop ”Fra strategiske spor til
strategiaftaler”.
Strategi gruppen holder møde med Anders Vedel fra DIF mandag den 6. februar.
Udvalgene skal inddrages i arbejdet med de spor, der er relevante for de enkelte
udvalg.
Foreløbig oversigt:
Rekruttering spor
Benny
Mikkel
Robert

DGI spor

Talent spor

Susanne
Lars
Pernille

Eliteudvalget
Pernille
Mette

Vi lægger strategisporene på hjemmesiden og Kenneth sender dem til deltagerne
ved dialogmødet den 12. februar.
Vi nedsætter et visionsudvalg bestående af Mikkel, Henrik, Benny og Pernille, der
kigger på indtægtsmuligheder.
4.

Samarbejdet med DGI
Lørdag den 1. juni laver vi opvisningskamp til DGI Landsstævnet. Vi stiller med 4
spillere fra landsholdstruppen.
Pernille orienterede om Petanques Dag, der afholdes 2. påskedag i henholdsvis
Føvling og Høng.

5. Dialogseminar for klubberne
Kenneth orienterede om deltagerantal og planerne for dagens forløb.
Der er indtil videre tilmeldt 27 deltagere. Vi booker DIF mødelokalet Allan
Simonsen.
6. Nye spilleregler

Bjarne har lavet en forkortet udgave af de nye spilleregler og lagt dem på hjemmesiden.
Pernille er i gang med oversættelsen af reglerne til dansk.
Når reglerne er oversat sendes de til alle klubber.
Bjarne er blevet inviteret til DGI Petanques årsmøde for at orientere om spillereglerne.
Der afholdes dommersamling i slutningen af marts. Det er påkrævet for alle dommere,
der ønsker at fungere som dommer i 2017, at deltage i denne samling, da bl.a.
regelfortolkning og brug af kort gennemgås på denne samling.
Bjarne inviteres til næste landsholdssamling, for at gennemgå reglerne for
spillerne.
Nyt fra udvalgene

Træner, dommer, uddannelsesudvalget:
Se ovenstående

Benny har genforhandlet sponsoraftale med Al bank og lavet en aftale gældende for et
år. Ifølge aftalen skal vi skifte bank til AL bank og skrive til alle klubber, at vi har skiftet
bank og anbefaler klubberne at gøre det samme.
Lige nu forhandles mulige sponsoraftaler med Synoptik, Audio Nova, Dansk Høre
Center og Peugeot.
Benny har hjulpet Gribskov med at lave pressemeddelelse i forbindelse med en
firmaturnering.
Eliteudvalget har lige holdt træningssamling for A trupperne med deltagelse af 4
dygtige franskmænd. Det var en rigtig god samling,
Tanja Gromada, Belinda Svensson og Katrine Junge blev udtaget til at deltage i
Invitationsturnering i Frankrig. Quarterback, der er arrangører betaler alt, inklusivt fly.
Turneringen laves i samarbejde med sportsbladet Equipe, og vil blive TV transmitteret i
Frankrig.
Samarbejde med Sverige.
EU har invitere det svenske Eliteudvalg til møde omkring fælles tiltag.
Vi har fået invitation til at deltage i World Cup med en herredouble.
Spillerne er endnu ikke udtaget.

Turneringsudvalget:
Laver en pokalturnering for klubhold den 10. september for 6-mandshold.
Har lavet oplæg til retningslinjer for dækning af transport og forplejning ved
frivilligt arbejde. Pernille laver udkast til reglement på baggrund af oplægget til
næste bestyrelsesmøde.
Mikkel informerede om TU’s tanker omkring afvikling af DM i skud.
Udvalget er endnu ikke afklaret omkring, hvordan mesterskabet afvikles bedst.
Beslutning tages efter dialogmødet den 12. februar.
Udvalget har besluttet at lave en ranglistefinale. Detaljerne er endnu ikke helt på
plads.
Man har holdt TU møde den 21/1. Referatet er på trapperne.
Vi tager emnet licenser og Hold licenser som punkt på et kommende
bestyrelsesmøde.
7. Evt.
Mette flytter 1. marts. Indtil da fremgår ingen adresse for hende på hjemmesiden.
Post til kassereren kan i perioden sendes til sekretariatet.

