Bestyrelsesmøde DPF
Den 16/1 2019 kl. 16:30
Deltagere:

Idrættens Hus
IKC mødelokale 1

Lars Friis, Ulla Poulsen, Bjarne Lomholt, Kenneth Dreyer, Pernille Toft
Robert Kristiansen (til kl. 17:30)

Afbud
Mikkel Hjorth, Henrik Toft, Erik Barfod
Susanne Ryberg deltager som fungerende TU formand på bestyrelsesmøderne i Mikkel Hjorths fravær
Dagsorden:
1.

Meddelelser fra Formand/Sekretariat/Udviklingskonsulent
Lars har været til toplederseminar i forbindelse med Sport 2018. Her holdt han et oplæg om ”Bevæg dig for Livet” for
DIFs bestyrelse og de øvrige forbundsformænd. Lars refererede derfra.
Lars Friis og Pernille har været i Frankrig og deltaget i det franske forbunds kongres, hvor Dansk Petanque forbund var
blevet inviteret til at tale om Petanque i Danmark.
Lars og Pernille har deltaget i DIFs seminar om streaming. Vi var inviteret til at fortælle, hvordan vi streamer med IPad
for få midler.
Pernille informerede om status på medlemsregistrering, licensbestillinger, nye klubber og sekretariatets løbende
opgaver.
Vi har udarbejdet en presseguide, der bliver sendt til alle klubber, som hjælp til pressekontakt i forbindelse med
turneringer og andre arrangementer
Vi har holdt det halvårlige statusmøde om strategiaftalen med vores DIF-konsulent, Torben Bundgaard. Vi følger
planen til punkt og prikke, og DIF er tilfreds.
Kenneth informerede om status på arbejdet med Foreningshus i Kolding og omkring arbejdet med Hal-i-Vest.
Planlægningen af Træner 1 uddannelse er ved at være færdig. Kenneth skal stå for DPF delen.
Træner 1 uddannelsen vil blive udbudt til DPF klubberne i løbet af 2019.

2.

Budget/Regnskab
Ulla orienterede. Økonomien ser fornuftig ud

3.

Fundraising
DPF ønsker for nuværende ikke at være en del af det fælles Fundraising projekt.

4.

Rygning
TU har lavet aftale med Føvling omkring rygeregler ved DM. Bestyrelsen og TU evaluerer resultatet efterfølgende.

5.

Henvendelse Raffa/Volo forbundet
Vi holder møde med formanden for det franske Raffa/Volo forbund den 26/1 2019 i forbindelse med
veterankvalifikationen. Lars, Ulla og Pernille deltager

6.

Vedtægtsændringsudvalg
Blev drøftet

7.

DPF/DGI møde på Fyn den 30. januar
Bestyrelsen blev orienteret om mødet.

8.

Nyt fra udvalgene
TDUU:
Bjarne informerede fra TDUU.
Der er indtil videre 5 tilmeldinger til næste dommeruddannelse.
TDUU og TU afklarer arbejdsopgaven med opdatering af rangliste indbyrdes.
TU:
I Mikkel Hjorth fravær har bestyrelsen udpeget Susanne Ryberg som fungerende formand for udvalget.
Med hensyn til ranglisterne, mangler der information om en enkelt turnering inden listerne for 2018 er færdige.
Føvling har fået tildelt DM 2019

9.

Evt.
Ingenting

