Bestyrelsesmøde DPF

Idrættens Hus
KUF mødelokale 1

Den 17. januar 2017 kl. 16:30
Deltagere:

Lars Friis, Mette Ryberg Pedersen, Mikkel Hjorth, Henrik Toft, Bjarne Lomholt,
Erik Barfod, Kenneth Dreyer, Pernille Toft

Afbud:

Robert Kristiansen

Referat:
1.

Meddelelser fra formanden/Sekretariat/Udviklingskonsulent
Lars refererede fra toplederseminar i DIF, der blev afholdt i forbindelse med Sport 2017. Pernille
refererede fra sekretariatets løbende opgaver. Der er udmeldt 6 klubber i 2017. Der mangler
stadigt medlemsregistrering fra en del af klubberne.
Kenneth refererede fra status på de instruktionsvideoer, vi har lavet i samarbejde med DGI. Vi
lægger dem på vores hjemmeside www.spilpetanque.nu når de er færdige.
Der er planlagt 1-2 trænerforløb i Odense, samt Petanque Camp i Århus og Karlslunde.

2.

Budget/Regnskab
Økonomien ser fornuftig ud.
Vi forventer ikke at få tilsendt finansregnskab før tidligst i marts måned.

3.

Ny DIF Forbundskontakt
Andres Vedel er stoppet som DPF’s forbundskonsulent. Vi har fået Torben Bundgaard som DIF
forbundskonsulent i stedet.

4.

Samarbejde med eksterne aktører
Aftaler om samarbejde med eksterne partnere skal forbi forretningsudvalget, inden de endeligt
indgås.

5.

Status samarbejde med DGI (Repræsentanter fra DPF)
Erik Barfod deltager i arbejdsgruppen.

6.

Medlemskab af Danmarks Idrætsforbunds Venner
DPF ønsker ikke at tegne medlemskab.

7.

Lukket punkt

8.

Nyt fra udvalgene
TU: Mikkel orienterede om arbejdet med revision af klubmappen/turneringsmappen.
TU holder møde den 20/1. Der er ændringer på vej i DVC.
TDUU: Der afholdes dommersamling i februar. TU/Mikkel er inviteret til mødet.
EU: Der er mange tilmeldt til Talentspejder-dage.
Holland har sagt ja til at afvikle en vinter- Nations Veteran Cup i april. Vi deltager med 2 hold (6
spillere).
Udvalget holder møde den 22/1 TDUU/Bjarne deltager. Mødet skal blandt andet handle om
strategiaftalens talentspor.

9.

10.

11.

12.

Nedsættelse af licensudvalg
Fra bestyrelsen deltager Erik Barfod, Mette Ryberg, Mikkel Hjorth og Lars Friis.
Pernille Toft deltager fra sekretariatet.
Fra klubberne inviteres Jørgen Slot Petanque 2K10 og Jan Hansen, Boule Hedebo.
Lars og Pernille finder forslag til mødedato.
Bestyrelsesseminar 10. marts 2018
Der afholdes ikke bestyrelsesseminar 10. marts.
Strategiaftalen
Punktet bliver fast punkt på dagsorden fremover.
Der er lavet handlingsplaner for alle tre spor.
- Rekruttering og Fastholdelse
Der arbejdes med videoer, petanque camp og hjemmesiden; spilpetanque.nu.
Desuden arbejdes med en ændring af DVC.
– Samarbejde med DGI
Vi arbejder på at indgå en visionsaftale.
- Talentudvikling
Eliteudvalget har udarbejdet roadmap for sporet. Der skal arbejdes med kraftcentre,
træneruddannelse og talentudvikling. Udvalget holder møde med Kenneth og Bjarne den 6/2.
Bestyrelsen vil tage initiativ til etablering af opvarmede indendørsfaciliteter i Vestdanmark.
Evt.
CEP holder kongres den 13.-15. april. Der fremlægger Henrik udkast til en international
coachuddannelse. Uddannelsen er planlagt til at starte op i august 2018.
Punkt til næste bestyrelsesmøde: Planlægning og afvikling af turneringer.

