Bestyrelsesmøde DPF

Idrættens Hus
KUF Mødelokale 1

Den 16. august 2017 kl. 16:30
Deltagere:

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

Afbud:

Benny Olesen

Referat:
Formanden for DIF, Niels Nygaard, der er DIF bestyrelsens kontaktperson til DPF deltog på
en del af mødet og fik der mulighed for at berøre flere af de emner, der er aktuelle for DIF
familien lige nu.
Han fortalte om tankerne bag strategiprocessen og om samarbejdet med DGI om Bevæg
dig for livet”, hvor petanque i første omgang ikke blev en af de sportsgrene, der blev satset
på.
DIF’s bestyrelse er Danmarks olympiske komité, og 32 ud af 61 forbund er olympiske
idrætter.
Vi klarede os godt i Rio og fik 15 medaljer. Der arbejdes nu på at skabe muligheder for, at
idrætsudøverne får de rammer, der skal til, for at de kan leve op til de forventninger, der
stilles til deres præstationer i Tokyo om 3 år.
DIF ønsker en renovering af de dele af Idrættens Hus, der trænger. Man er lige nu optaget
af, hvordan det skal finansieres, uden at det går ud over forbundene.
I DIF bestyrelsen ser man lige nu på en eventuel ændring af konstruktionen af KUF (Kontor
for Udvikling og Fællesskab) som vores forbund er en del af.

1.

Meddelelser fra sekretariatet, udviklingskonsulenten og formanden
Pernille informerede om status på sekretariatets opgaver.
Kenneth informerede om samarbejde med udviklingskonsulenterne for Dart og Minigolf om
en eventuel etablering af et fælles foreningshus.
Kenneth er ved at lægge petanquevideoer på forbundets YouTube kanal
Han har kontakt til et par eventuelle nye klubber.
Regionale medlemsmøder er planlagt 2 steder i landet. Hele bestyrelsen deltager. Kenneth
undersøger de mulige datoer.
Lars informerede om status på vores medlemskab i KUF. Vi afventer stadigt beslutning om
eventuel ny struktur fra DIF.
Lars har været med landsholdet til World Games. Turneringsstrukturen var anderledes end
vi var blevet lovet, så vi fik ikke mulighed for mere end 2 kampe. Det var dog en fin
oplevelse og mange fulgte med i vores streaming.
Fremover streamer vi udelukkende fra forbundets aktiviteter på forbundets Facebook side.
Vi lægger dog gerne link på vores Facebook fra klubbernes egne Facebook sider.
Vi indgår et samarbejde med TV2 og Thomas Uhrskov om deltagelse i en programserie om
forskellige sportsgrene.

2.

Budget/Regnskab
Vi har en sund økonomi.
Finansrapport udsendes i slutningen af måneden.
Udvalgenes budgetønsker til næste års budget skal indsendes senest fredag den 8.
september.

3.

Repræsentantskabsmøde
Listen over valg til bestyrelse og udvalg blev gennemgået.
Vi mangler en kandidat til posten som PR og Kommunikationskoordinator.
Ændring af bestyrelsens struktur, sådan at PR og kommunikationskoordinatorens
jobfunktioner varetages på anden måde, blev drøftet og overvejes til næste møde.

4.

Strategiaftalen – Høringssvar
Bestyrelsen indstiller til DIF administration, at strategiaftalen accepteres med tilfredshed,
og at DIF’s bemærkninger er taget til positiv efterretning.

5.

Klubmappen
Er under revision.
Ambitionen er at den bliver færdig inden repræsentantskabsmødet.

6.

CEP Kongres - Forslag vedrørende singler ved Euro Cup
Vi afstår fra at stille forslag ved dette års kongres. Punktet genoptages i starten af 2018.

7.

DM – Evaluering
Arrangementet gik godt. Der var rekorddeltagelse. TU evaluerer ved deres næste møde.

8.

Status NVC
Henrik informerede. Vi bliver 6 nationer. Der er sidste opsamlingsmøde på mandag den.
21/8.

9.

Status Veteran EM
Der er styr på det. Der er tilmeldt 26 nationer. Mette kontakter AL Bank omkring sponsorat

10.

Formandsmøde d. 23/8
Der er tilmeldt 12 klubber. Bestyrelsen deltager. Afbud fra Mikkel. Susanne Ryberg
deltager.

11.

Samarbejde DPF/Klubber ved breddeturneringer
Pernille kigger på en ændret formulering af kriterierne for optagelse på DPFs spillekalender.

12.

Nyt fra udvalgene
EU: Henrik informerede fra weekendens træningssamlinger.
Han informerede desuden om Eliteudvalgets planer om fremtidige kvalifikationer.
TU: TU mangler spillested til Ranglistefinale og Klubpokalturnering. Udvalget arbejder på
sagen.
Mikkel informerede om Klør 5. Der kommer information til hjemmesiden i morgen.
TDUU: TDUU informerede om en dommerepisode.

13.

Licenser
Udkast til ændret licensstruktur blev drøftet. Pernille sender forslaget til bestyrelsen.

14.

Evt.
Ingenting

