Forretningsudvalgsmøde DPF

Idrættens Hus
IKC Mødelokale
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Den 2. oktober 2018 kl. 15:00

Deltagere:

Lars Friis, Robert Kristiansen, Mette Ryberg Pedersen, Pernille Toft

Referat
1.

Nyt fra Sekretariat og Formand, og Næstformand
Robert deltog den 18/9 i DIF’s møde om Good Governance. Han har lavet et referat af mødet, som er udsendt til
bestyrelsen.
Robert og Pernille deltog i DIF’s Budgetmøde den 29/9. Robert refererede derfra.
Pernille informerede fra det Sekretariatsledermøde, der blev afholdt af DIF forud for Budgetmødet.
Kenneth og Pernille har holdt sekretariatsmøde. Formanden rykker for referat.
Lars refererede fra FIPJP kongressen i Canada.
Lars refererede fra vores deltagelse i de seneste internationale mesterskaber.
Lars er inviteret til det franske forbunds kongres i januar for at fortælle om, hvordan vi gør i Danmark.
Han deltager og tager Pernille med.
Lars har aftalt med Mike Pegg, at vi i samarbejde med CEP laver små videoer om petanque regler og
dommergerningen. Vi søger DIF og diverse fonde til formålet.

2.

Økonomi ved Mette
Egenbetaling
Der er en spiller, der igen i år trods gentagne rykkere ikke har indbetalt sin egenbetaling for deltagelse i
internationale mesterskaber. Forretningsudvalget beslutter hermed at give vedkomne 14 dage til at betale. I
modsat fald inddrages spillerens licens.

3.

Aftale om regnskabsassistance
FU har besluttet at forsætte med aftalen om regnskabsassistance med DIF.

4.

Budget 2019
Blev tilrettet

5.

Jobopslag kassererposten
Der arbejdes videre med sagen. Kvalificeret ansøgning er modtaget.

6.

Licensmøder med klubberne 4. + 6. september
Meget gode møder og positive tilbagemeldinger. Pernille tjekker dataarket inden udsendelse.

7.

Kommunikation med klubberne via offentlige medier.
Punktet drøftes i morgen ved bestyrelsesmøde.

8.

REP-møde
Deltagelse/betaling/forplejning: Oversendes til bestyrelsesmødet.

9.

Kraftcentre
FU foreslår, at kraftcentrene ikke kommer til at ligge i en enkelt klub, men i stedet i 2 område bestående af flere
klubber i henholdsvis øst og vest.

10.

Dagsorden Bestyrelsesmøde Blev gennemgået.

11.

Evt. Ingenting

