Referat Repræsentantskabsmøde den 18/11 2017
Anne Marie Bigum, Formand for Brabrand Petanque Klub bød velkommen og fortalte lidt
om området samt diverse praktiske oplysninger.
Punkt 1: Valg af dirigent og referent(er)
Formanden, Lars Friis bød velkommen og Henrik Wolfhagen. Ledøje, blev valgt som dirigent.
Forbundets ansatte, Pernille Toft blev valgt som referent.
Dirigenten gennemgik formalia omkring mødets lovlighed og beslutningsdygtighed.
27 af forbundets 70 stemmeberettigede klubber var repræsenteret og udgjorde tilsammen med bestyrelsens
6 stemmer 99 stemmer.
Repræsentantskabet var således i henhold til vedtægterne beslutningsdygtigt.

Punkt 2: Valg af stemmetællere
Villy Larsen, Nykøbing Falster Petanque Klub og Claus Berthelsen, Pétanque Holbæk blev valgt som
stemmetællere

Punkt 3: Formandens beretning samt beretninger fra de faste udvalg
Formanden, Lars Friis bad forsamlingen afholde en stille stund i respekt for dem, der i årets løb er gået bort.
Han aflagde derefter formandens mundtlige beretning, der kan læses på hjemmesiden her…
Lars Friis overrakte Club 100 nål til Jan Kristensen, og Poul Holdrup, Hedebo modtog Club 300 nålen på
vegne af Anders Erlandsen og Club 100 nålen på vegne af Morten Junge.
Pia Lloyd, Petanque Holbæk fik tildelt DPF’s Fortjenstål for hendes arbejde for DPF. Pia var ikke til stede, så
selve overrækkelsen vil foregå på et senere tidspunkt. Indstillingen kan læses her…
Jonna Slot, Hvidovre Petanque Klub blev kåret som ”Årets Frivillige” og modtog DPF’s fortjenstnål og
vandrepokal, samt vingave fra forbundet.
Læs klubbens indstilling på hjemmesiden her…
Uddrag af debatten i forbindelse med formandens beretning:
Pierre Urvoy spurgte ind til de omkring 900.000 kr. DPF får i tilskud fra DIF. Hvordan har I tænk at rekruttere
medlemmer?
Lars svarede, at rigtigt mange af de penge netop skal gå til rekruttering og fastholdelse af medlemmer, også
til lønninger, primært til Kenneth, hvis arbejde hovedsageligt går med rekruttering.
Jørgen Slot 2K10, påpegede, at bestyrelsens skriftlige beretning efter hans mening indeholder en faktuel fejl.
Teksten lyder: ”Vores herrelandshold kom i kvartfinalen til VM på Madagascar, og opnåede dermed det
bedste resultat for herrerne i meget lang tid, om ikke den bedste nogensinde.”
DPF har ved en tidligere lejlighed også haft et hold der kom i kvartfinalen ved et VM, og Jørgen mener at det
tidligere resultat var mindst lige så godt, hvorfor delsætningen ”om ikke det bedste nogensinde” bør slettes.
Lars Friis svarede, at formuleringen i sig selv indikerer, at det er et vurderingsspørgsmål, men at Jørgens
holdningen medtages i referatet.
Om kommentarer til forskelle på afholdelsen af vinterturneringen i Øst og Vest, svarede Lars, at vi skal sætte
os ned inden næste sæson og blive enige om, hvordan vi griber det an, så vi får en fælles vinterturnering.
Formandens beretning blev taget til efterretning.

Turneringsudvalgets beretning:
Ved Turneringsudvalgets beretning var der debat om sommerlandsturneringen. Der var argumenter for og
imod de forskellige rækkers holdstørrelser og det faktum, at det er vinderne af Elitedivisionen, der automatisk
får tildelt deltagelse i Euro Cuppen.
Formanden for turneringsudvalget Mikkel Hjort beskrev planerne for omstrukturering af
Sommerlandsturneringen i de kommende år, og fordele og ulemper ved at reducere holdstørrelserne.

Omkring Eurocuppen svarede han, at det er et dårligt argument, at en klub vinder det hele.
Turneringsudvalget har ikke lagt sig fast på, at det altid fremover skal være sådan deltagerne findes, men
lige nu er det ikke en ny EuroCup kvalifikation forbundet har brug for.
Mikkel Hjorth beklagede, at Turneringsudvalget ikke på forhånd havde meldt tydeligt ud, omkring,
afslutningen af sommerlandsturneringen. Udvalget har medbragt pokaler til vinderne af alle regionalrækker
til repræsentantskabsmødet, så klubberne kan tage dem med hjem.
Det har aldrig været TU’s tanke at uddele medaljer i alle puljer, men udvalget burde have hjulpet klubberne
med at forberede en afslutning med f.eks. en flaske champagne. En bedre afslutning for holdene er en af de
ting, udvalget vil tage med i fremtidige drøftelser.
Eliteudvalgets beretning:
I den skriftlige beretning mangler kvindernes og juniorernes præstationer, da disse mesterskaber er afviklet
efter den skriftlige beretning er udsendt. Begge hold præsterede meget flot og Eliteudvalget er meget stolte
af årets resultater.
På spørgsmål og kommentarer vedrørende resultaterne, svarede Henrik Toft Formand for Eliteudvalget, at
både spillernes og landstrænerens præstationer evalueres hvert år.
Træner/dommer Uddannelsesudvalgets beretning:
Omkring stramningen i de nye spilleregler vedrørende lukket fodtøj sagde Bjarne Lomholt formand for
udvalget, at stramningen har været undervejs i et stykke tid. Reglen er indført af sikkerhedshensyn. Man har
tidligere set spillere komme til skade ved at falde i banesnorene, og den risiko mindskes, hvis skoene er
lukkede.
Der er hidtil givet 6 dispensationer efter fremvisning af lægeattest.
Bjarne Lomholt opfordrede klubberne til at hjælpe med til at skaffe flere dommere. Der mangler dommere,
især ved DM i Skud, hvor der skal bruges mindst 12 til afvikling.
Klubberne opfordres ligeledes til at hjælpe deres medlemmer til at lære de nye spilleregler at kende, særligt
reglerne for placering og markering af cirklen/ringen og udkast af grisen.
Udvalgenes beretninger blev herefter taget til efterretning.

Punkt 4: Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Regnskabet blev enstemmigt godkendt uden bemærkninger.

Punkt 5: Behandling af indkomne forslag
Forslag nr. 1: Forslag til nedlæggelse/ændring af udvalgspost
Forslaget blev enstemmigt vedtaget
Vedtægterne tilrettes i overensstemmelse med beslutningen.
Punkt 6: Fremlæggelse af næste års budget – herunder fastlæggelse af kontingent og licenssatser til godkendelse
Kassereren Mette Ryberg fremlagde budgetforslaget.
Budgettet blev enstemmigt godkendt.
Punkt 7: Valg
Formand for en 2-årig periode: Lars Friis blev genvalgt
Eliteudvalgsformand for en 2-årig periode: Henrik Toft blev genvalgt
Bestyrelsesmedlem uden portefølje for en 2-årig periode Erik Barfod, Kliken blev valgt
Appeludvalgsformand for en 2-årig periode: Henrik Wolfhagen blev genvalgt
1 medlem af Turneringsudvalget for en 2-årig periode
Jakob Lindeløv, Korsør blev valgt
1 medlem af Turneringsudvalget for en 2--årig periode
Steffen Petersen, Nordfalster blev valgt
1 medlem af Eliteudvalget for en 2-årig periode
Glenn Hansen blev genvalgt

1 medlem af Eliteudvalget for en 2-årig periode
Glenn Bernstein blev genvalgt
1 medlem af Træner/Dommer/Uddannelsesudvalget for en 2-årig periode
Eli Nielsen blev genvalgt
1 medlem af Appeludvalget for en 2-årig periode
Jens Carlsson blev genvalgt
1 ekstern revisor for en 1-årig periode
Rådgivnings og Revisionsfirmaet EY blev genvalgt
1 intern revisor for en 2-årig periode
Kim Rasmussen blev genvalgt
2 interne revisorsuppleanter for en 1-årig periode
Jan Hansen blev genvalgt
James Hansen blev genvalgt
Punkt 8 Eventuelt:
Villy Larsen, Nykøbing: Vores klubs 30 års jubilæum ligger samme dag som DGI/DPF arrangementet
Petanquens Dag. Opfordring til at man overvejer at flytte Petanquens Dag til et andet tidspunkt.
Claus Kulmbach, Føvling: Vi skal være stolte af vores sport og være positive, når vi omtaler vores sport
overfor andre. Vi har en fantastisk sport, for det er ikke mange sportsgrene, hvor man har mulighed for at
møde de bedste af de bedste flere gange om året.
Også en opfordring til at overholde 1 minuts reglen, især ved de kugler, der ikke er de afgørende.
Jørgen Slot, 2K10: Vi er ikke mange deltagende klubber i år. Henstiller til at klubberne ikke fremover lægger
turneringer samtidigt med repræsentantskabsmøde.
Robert Kristiansen, næstformand: Jeg er den eneste i bestyrelsen, der ikke skal aflægge beretning, men har
alligevel nogle ansvarsområder som sparringspartner til formanden og som medlem af forretningsudvalget.
Det giver en del mødeaktivitet, som jeg deltager i med glæde. Jeg vil derfor også benytte lejligheden for at
sige tak for et godt repræsentantskabsmøde.
Pierre Urvoy: 26. august 2018 afholdes Københavns Open for 35. gang.
Einar Stærk: Tak til udvalgene til sekretariatet for deres arbejde.
Jacob Lindeløv: Tak for valget. Opfordring til at komme med gode forslag til metoder til afholdelse af
ranglisteturneringer.
Jimmi Nielsen, Lynge. Tænk over, om man kan overveje foredragsholder eller andre input efter repmøderne, så der er mere at køre efter og flere klubber måske ønsker at deltage.
Poul Holdrup, Boule Hedebo: Klubben har haft annonce i lokalavisen med tilbud om gratis spil november og
december for nye ældre i den nye hal. Det er en stor succes. Der deltog 65 personer første gang, og der
bliver ved at komme flere.
Fra flere sider opfordres til, at nogle af EU's samlinger afholdes vest for Storebælt.
En af problematikkerne i år har været at samlingerne har ligget i de kolde måneder og man derfor har været
nødt til at vælge indendørs faciliteter med varme. Eliteudvalget er opmærksom på problematikken og også
på den problematik, der ligger i at deltagelsen i landsholdstrupperne kan være økonomisk udfordrende for
nogle af deltagerne.

Henrik Wolfhagen takkede derefter for god ro og orden og erklærede repræsentantskabsmødet for afsluttet.

