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Deltagere:

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

Afbud:

Robert Kristiansen

Referat:
1.

Meddelelser fra Formand/Sekretariat/Udviklingskonsulent
Lars orienterede fra dialogmøde om Bevæg dig for Livet visionen og fra DIF18
konferencen.
Pernille informerede om sekretariatets status og især om arbejdet i forhold til
persondataforordningen.
Kenneth har deltaget i diverse møder og informerede derfra.
Han orienterede desuden om status i arbejdsgruppen vedrørende foreningshus i Kolding.
1. juni afholdes et større møde, hvor Kolding kommune bl.a. har inviteret et arkitektfirma til
at deltage.

2.

•

Budget/Regnskab
Gennemgang af regnskab
Regnskab 2017 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

•

Gennemgang af likviditetsbudget
Blev gennemgået

3.

Facebook strategi
Forslaget blev godkendt med følgende ordlyd:
Medlemmer af DPF’s bestyrelse og udvalg er ikke forpligtet til at svare på spørgsmål og
kommentarer stillet på andre facebooksider end DPF’s egen.
Hvis der stilles relevante spørgsmål på forbundets Facebookside kan den relevante DPFperson forsøge at besvare spørgsmålet efter bedste evne.
Man kan besvare spørgsmål stillet på andre sider på forbundets egen side f.eks. med
indledningen: ”Vi har læst på …. og vi vil i den anledning bemærke at…”
Man bør i øvrigt altid være bevidst om, hvorvidt man svarer som privatperson eller som
officiel DPF-repræsentant.
Teksten bliver tilføjet som tillæg til den eksisterende Politik for kommunikation på
hjemmeside og sociale medier

4.

DM
Alting kører efter planen.
Kliken er næsten færdige med invitationen. Den udsendes sammen med TU’s officielle
invitation, der udsendes den 23/5. Sidste frist for tilmelding bliver den 29/6.

5.

Nyt fra udvalgene
TU holder møde på søndag. Udvalget vil lave et udkast til en ranglistestrategi og en
ranglistestruktur.
Der har været udleveret spørgeskema til spillerne ved de seneste ranglisteturneringer.
Resultaterne derfra vil blive behandlet på mødet.
Udvalget sender DM invitation til sekretariatet 22/5
DM i præcisionskydning bliver afholdt den 19. august 2018 i Høng.
TDUU arbejder stadigt på dommerpåsætning. Især Elitedivisionen i
Sommerlandsturneringen volder problemer, da rækken er delt og spiller 2 forskellige
steder.
Bestyrelsen anbefaler, at der påsættes dommer i de dele af Elitedivisionen, hvor det kan
lade sig gøre.
Der er bestilt dommerjakker.
Der indføres en kåring af årets dommer. Pernille laver et oplæg.
EU har afholdt træningssamling. Der holdes samling igen i forbindelse med Viborg Åben.
Henrik informerede om landsholdsopgaverne generelt.
Henrik og Bjarne har været til møde om E læring. Forbundet følger udviklingen i DIF og de
øvrige forbund.

6.

Henvendelse fra FIPJP
Bestyrelsen tilkendegav en positiv holdning til at give et lille tilskud til lobbyvirksomhed i
forbindelse med Petanques deltagelse ved OL.

7.

Strategiaftalen
- Rekruttering og Fastholdelse
Rekrutteringsarbejdsgruppen holder møde den 23. maj i Horsens.
Vi måtte desværre aflyse 1-2-træner kurset i Odense. Vi flytter dette kursus til september.
- Samarbejde med DGI
Kenneth laver et oplæg med fokus på interesseorganisationer og de fokusområder, vi i
forvejen arbejder med.
Kenneth informerede om status på Soldaterprojektet.
- Talentudvikling
Arbejdet med Træner 1 uddannelsen er godt i gang. Arbejdsgruppen er snart klar til at
rulle uddannelsen ud.
Vores strategiproces skal halvårs evalueres i DIF. Vi skal i den forbindelse holde
evalueringsmøde med vores DIF Konsulent Torben Bundgaard.
Kenneth, Lars og Pernille deltager i mødet.
Vi skal finde datoforslag hurtigst muligt.

8.

Evt.
Diverse emner blev drøftet

