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Punkt 1: Valg af dirigent og referent(er)
Punkt 2: Valg af stemmetællere
Punkt 3: Beretninger fra Formand og udvalg
Formandens skriftlige beretning 2019
Bestyrelsen
I bestyrelsen har vi haft et godt og tillidsfuldt samarbejde i 2019. Lige efter nytår meddelte Mikkel Hjorth at
han trådte ud af bestyrelsen, da han ville stoppe som formand i Turneringsudvalget. De to resterende
medlemmer i TU, Susanne Ryberg og Jakob Lindeløv, besluttede at pege på Susanne Ryberg som
fungerende formand indtil næste repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen besluttede derefter at Susanne
Ryberg indtrådte i bestyrelsen uden stemmeret, således at TU fortsat var repræsenteret i DPF’s bestyrelse.
Licens til alle!
Ved repræsentantskabsmødet i 2018 besluttede vi, at licenserne primært skulle finansieres gennem et
forhøjet tilmeldingsgebyr til Sommerlandsturneringen samt mindre forhøjelser hist og her. Spillelicensen
blev derfor på den måde er ”gratis” for medlemmerne, i hvert fald i forhold til DPF. Klubberne kan naturligvis
selv beslutte, hvordan de vil dække det forhøjede tilmeldingsgebyr. Efterfølgende har vi ikke hørt, at der
skulle være problemer med det.
Status er at vi har fået ca. 400 nye licenser, så vi nu har i alt omkring 1500 licenser. Det er vi naturligvis
meget tilfredse med. Økonomisk ser regnestykket ud således, at det totalt har koster DPF kr. 12.000 at
give alle medlemmer i klubberne mulighed for fri licens. En billig pris for den øvelse synes vi.
Så vi fortsætter med den ordning - indtil videre i hvert fald.
Medlemmer
Vi har igen i år tilbagegang i antal medlemsklubber, men det samlede antal af medlemmer i klubberne er
nogenlunde det samme. Der er en tendens til at medlemmerne søger hen mod de større klubber. Jeg tror
at det er en tendens, der vil forstærkes i tiden fremover. De større klubber har typisk et højere
aktivitetsniveau og har en bedre mulighed for at skaffe frivillige til bestyrelser og udvalg. Vi har i skrivende
stund 67 medlemsklubber mod 70 klubber i 2018. For DPF’s vedkommende tror vi på, at større klubber
også har større mulighed for at udvikle talenter og ”fabrikere” flere elitespillere, som jo bestemt er
nødvendige, hvis Danmark skal præstere på internationalt niveau.
Modernisering af DPF’s vedtægter
Som jeg nævnte på repræsentantskabsmødet i 2018, bliver der i år fremlagt et forslag til en modernisering
af DPF’s vedtægter. Tiden og virkeligheden er løbet fra de nuværende. Bestyrelsen nedsatte derfor et
vedtægtsudvalg til at udarbejde forslaget. Udvalget bestod af Glenn Bernstein, Jørgen Slot, næstformanden
Robert Christiansen, Sekretariatschef Pernille Toft og mig selv. Forslaget fremlægges i enighed fra
udvalget, og fremlægges endvidere i enighed fra bestyrelsen.
Landshold
EM i herretriple blev for nylig afviklet i Bulgarien. Vores herrer leverede med en kvartfinale en godkendt
indsats, som levede op til Eliteudvalgets mål.
Veteranlandsholdet spillede også EM i Bulgarien. De har jo forkælet os med mange sejre gennem de
senere år. De kom i hovedturneringen, men heller ikke mere. Vi håber på mere i fremtiden. Vi har nemlig
mange gode veteraner i Danmark.
I foråret var vi i Spanien til VM i single, double og mix-double. Det var absolut en succes. 4 ud af de 5
deltagende danske hold kom blandt de 16 bedste hold i hovedturneringen. 3 hold kom i kvartfinalen. Vi fik
dog ingen medaljer, men det var absolut et fornemt resultat. Der deltog ca. 50 lande i dette VM.
EM for U23 herrer gik ikke helt som håbet. Vi vandt kun 1 kamp. Bedre held næste gang. Vi var desværre
ikke i stand til at stille et U23 kvindehold. Lad os håbe at vi får flere unge kvindespillere i fremtiden. Måske
kan de nye kraftcentre bedre på sagen. Det håber jeg i hvert fald.
Vores kvinder deltog igen i år i Le Trophée L’Équipe i Beauvais Frankrig. Det gik ikke så godt. Vi håber
absolut på bedre præstationer til VM i Cambodia, som afvikles medio november sammen med juniorernes
VM.
Kraftcentre
Vores nye kraftcentre for talenterne har påbegyndt deres arbejde i både øst og vest. Vi håber, at det bliver
en succes. Tidligt i det nye år vil vi påbegynde en uddannelse af trænere. Det er nærmere bestemt en DIF
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”Træner 1” uddannelse som er delt op i en generel trænerdel og en specifik petanquetrænerdel. Den er på
ca. 60 lektioner, hvoraf de 25 lektioner kan gennemføres som e-learning – altså på en computer. I første
omgang bliver det de tilsluttede trænere fra kraftcentrene samt de DPF valgte udvalgsmedlemmer der bliver
tilbudt uddannelsen. Yderligere pladser tilbydes klubberne. Det er planen at udbyde kurset igen på et
senere tidspunkt.
Turneringer
Sommerlandsturneringen (SLT) forløb igen i år ganske fint. Det var en tilgang af 8 ”nye” regionalhold, hvilket
vi anser som en stor succes. Der var ændringer i afviklingen af SLT for regionalholdene for at opnå kortere
spilledage. Måske dette i sammenhæng med de flere licenser er grunden til de flere deltagende hold.
En kommunikationsmangel i afviklingen af 4. runde for divisionerne bevirkede en dårligere service for
spillere og hold. Det vil vi prøve på at råde bod på fremover, ved at få aftalt opgavefordelingen mellem
hjemmebaneklubben og TU.
Vinterturneringen blev igen afviklet som to turneringer – en turnering med 13 hold vest for Storebælt og en
Klør5 turnering med 80 hold øst for Storebælt. Jeg synes, at det er ærgerligt, at vi ikke kan blive enige om
at afvikle én fælles landsdækkende vinterturnering. Jeg håber, at det snart vil lykkes.
DM blev igen afviklet med rekorddeltagelse. Føvling havde sat alle sejl til og gjorde det aldeles
fremragende. De mange frivillige gjorde det helt fantastisk. Rammerne var også perfekte. Næste år bliver
DM i Holbæk. Det glæder vi os til.
DGI-samarbejdet
Vi fortsætter vores samarbejde med DGI Petanque i årene fremover. Der er i hvert fald vilje fra begge sider
til et dybere samarbejde. Kulturforskellene er store, men vi afsøger fortsat mulighederne for hvor det giver
mening at gøre noget sammen. Indtil videre har vi aftalt at lave et fælles fremstød i boligforeninger rundt
om i landet, i håb om at flere bliver interesseret i petanque, og enten etablerer nye klubber eller melder sig
ind i en bestående petanqueklub. Det er ikke så vigtigt om klubben er medlem i DGI eller DPF eller et andet
forbund, blot at de får gode oplevelser med petanque. I DPF er vi helt bevidst om, at primært spillere med
ambitioner for deres petanque, vil melde sig ind i en DPF klub. Men i første omgang er vi tilfredse, hvis de
blot opnår glæde ved petanque, så skal vi nok alle sammen få flere spillere på den lange sigt.
Økonomi
Økonomien i DPF er forsat meget stærk. Vi modtager fortsat et pænt tilskud fra DIF, som tager
udgangspunkt i den strategiaftale vi har lavet sammen. Det varer dog ikke længe før vi igen skal til
forhandlingsbordet. Det er min forventning at emnerne i den nye aftale bliver det samme som i den gamle.
Nemlig: Rekruttering og fastholdelse, DGI-samarbejdet og Kraftcentre for talenterne. Det er mit håb, at vi
kan bevare det pæne tilskud. Det giver en dejlig frihed, ikke at skulle vende hver en krone, når vi tager
beslutninger der koster penge.
Sekretariatet
Det har været travlt i sekretariatet i år. Mange landshold er sendt ud verden. Forberedelserne har været
store. Forberedelserne til forslaget til nye vedtægter har også fyldt ret meget.
Vi har været nødt til at afgive vores kontor på grund af rokering i Idrættens Hus. Vi deler nu kontor med
Dansk Bokse Forbund og Danmarks Bowling Forbund. Kontoret ligger dog fortsat i Hus A 3. sal. Grunden
er at flere forbund er indgået i samarbejdet med Idrættens Kompetence Center (IKC), som DPF også
benytter sig at til bogføring og daglig ledelse af udviklingskonsulenten.
Udviklingskonsulenten
Vores udviklingskonsulent gennem de seneste fem år Kenneth Dreyer afsluttede sin ansættelse i DPF d.
30/9. Rikke Vedel Lassen startede som ny udviklingskonsulent d. 1/9. En lang opsigelse fra Kenneths side
gav os mulighed for at overføre mange af Kenneths erfaringer til Rikke. Rikkes vigtigste opgaver, bliver at
arbejde med at realisere vores strategiaftale med DIF, men også masser af andre mindre opgaver. Rikke
kommer ikke fra petanqueverdenen, så vi skal have lært hende lidt om selve petanquespillet i den
nærmeste fremtid.
Formandsposten
Ingen personer har reageret på min opfordring fra sidste år for evt. at overtage formandsposten. Jeg
fortsætter derfor med glæde på posten mindst to år endnu. En drøftelse af formandens ansvar og opgaver
er nok på sin plads på et ikke så fjernt tidspunkt. Efter indgåelse af strategiaftalen med DIF og vores
deltagelse i ”Bevæg Dig For Livet” sammen med DGI Petanque, er opgaven og ansvaret vokset betragteligt.
En honorering for udførelse af opgaven, kan blive nødvendig for at motivere nogen til at overtage opgaven
på et tidspunkt i fremtiden.
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Bestyrelsen og de faste udvalgs sammensætning efter repræsentantskabsmøde
17. november 2018

Valgt for en periode på:
Forretningsudvalg (FU)
Lars Friis
Robert Kristiansen
Ulla Poulsen

formand Ledøje
næstformand Boule Hedebo/KIF
kasserer Star Master’s

2 år i 2017
2 år i 2018
2 år i 2018

Turneringsudvalg (TU)
Mikkel Hjorth
Susanne Ryberg
Jakob Lindeløv
Vakant

formand Høng
medlem Team VP
medlem Korsør
-

2 år i 2018
2 år i 2018
2 år i 2017
1 år i 2018

Eliteudvalg (EU)
Henrik Toft
Glenn Hansen
Jens Carlsson
Johnny Hofhøj
Erik Erlandsen

formand Starmaster’s
medlem Nordfalster
medlem Jonstrup
medlem Vestfyn
medlem Hvidovre

2 år i 2017
2 år i 2017
2 år i 2018
2 år i 2018
1 år i 2018

Træner/dommer/uddannelsesudvalg (TDU)
Bjarne Lomholt
formand Jonstrup
Claus Pedersen
medlem Team VP
Eli Nielsen
medlem Hvidovre

2 år i 2018
2 år i 2018
2 år i 2017

Bestyrelsesmedlem uden medfølgende portefølje
Erik Barfod
medlem Kliken

2 år i 2017

Appeludvalg (AU)
Henrik WolfhagenClaus Kulmbach
Einar Stærk

2 år i 2017
2 år i 2018
1 år i 2018
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Punkt 3: Turneringsudvalgets beretning
Se udvalgsmedlemmernes navne og valgperioder på side 4

Turneringsudvalgets beretning 2019
SSBF
Vi startede året 2019 med en kvalifikationsturnering for veteraner. Her blev der fundet 3 hold, som
skulle repræsentere Danmark ved vores venskabskamp mod Sverige i marts måned. Efter at vi vandt
over Sydsvenskeren i Sverige, udestår det pt. hvem der løber med sejren i returkampen d. 12/10.
Kvalifikation til næste års SSBF – DK Landskamp bliver den 25. januar 2020. Til denne kvalifikation vil vi
i lighed med i 2019, strikke en turneringsform sammen, hvor der skal spilles såvel triple som double.
SLT
Til dette års SLT var der i alt tilmeldt 105 hold, som skulle trækkes ind i 16 puljer. Denne lodtrækning
lavede TU og TDUU, da de sidste tilmeldinger var indkommet. Derefter blev alle kampene registreret i
PetanquePortalen, så vi kunne følge resultaterne og stillingen året igennem.
Danmarksserien er nu på 4 puljer med 8 hold, hvilket vel har været målet siden man indførte
Danmarksserien. Regionalserien var på 8 puljer.
I 2019 blev Regionalserien og Danmarksserien afviklet med 7 mandshold, hvorimod Divisionerne
blev afviklet med 9 mandshold.
Ligeledes indførte vi, at regionalrækken startede ved 2-2, for at se om dette kunne speede lidt op på de
lange dage. Dette vil vi se på i løbet af vinteren.
Boule Hedebo vandt DM for klubhold for 11. år i træk, og de skal ønskes stort tillykke med deres flotte
resultatrække.
Vi håber, at masser af klubber igen i 2020 vil bakke op om SLT. Det er vores håb, at vi kan komme op
på 8 puljer igen i Regionalrækken, men vi vil også gerne have hver pulje op på mere end 4 hold.
Turneringsudvalget vil i løbet af vinteren kigge på, om der kan skabes bedre rammer for sidste runde af
SLT i Regionalserien og Danmarksserien.
Ranglisteturneringerne
Året bød på 7(8 inkl. DM) triple ranglisteturneringer. Ud over Hedebo Open kom også Hvidovre og Roskilde
op på over 40 tilmeldte hold. Dejligt at alle planlagte ranglisteturneringer kunne gennemføres i år. Der har
i år været afholdt 2 triple turneringer som pulje/cup, resten efter Swiss stigesystem. Dette synes vi fra TU’s
side er godt gået, og vi håber at året 2020 vil byde på mindst lige så mange deltagende hold. Tak til de
jyske klubber for afvikling af ranglisteturneringerne selv.
Ud over triple ranglisteturneringer, har der også været afholdt 3 double-, 2 single-, og 2 mix-doubleranglisteturneringer.
DM
I år blev DM afholdt i Føvling. Føvling gjorde et heroisk flot stykke arbejde og fik sat nogle rammer, der er
et DM værdigt.
Banerne var nyanlagte få måneder forinden og givetvis de sværeste, der har været spillet DM på i de
senere år. Selv om der var mange, der havde deres udfordringer med sten, der vendte i den forkerte
retning, har vi det indtryk, at der var stor tilfredshed med banerne blandt deltagerne.

Vinderne 2019 blev:
Single:
•
•
•
•

5

Herre: Emil Petersen
Kvinder: Tanja Gromada
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Junior: Mikkel Jensen
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Mix Double:
• Åben: Katrine Junge - Morten Junge
• Veteraner: Ilse Larsen - Torben Vous
• Junior: Sara Jensen - Emil Thorlaksen
• Yngre Junior: Anne Schildt Laursen - Emil Schildt Laursen
Triple:
• Herrer: Martin Hjorth Christensen - Rolf Pedersen - Kasper Bak Laursen
• Kvinder: Katrine Junge - Maria Sonasson - Tanja Watson Gromada
• Veteraner: Lene Nielsen - Jette Møller - Johannes Christensen
• Junior: William Hjorth - Sara Jensen - Maria Kallegård
Double:
• Herrer: Kasper Bak Laursen - Teddy Laursen
• Kvinder: Camilla Svensson - Mia Carlsson
• Veteraner: Jørgen Büchert - Brian Fuglsang
• Junior: Mikkel Horn - Elias Frostholm
En stor tak til Føvling og deres mange frivillige.
DM i Præcisionsskydning
DM i Præcisionsskydning blev i år afholdt i Høng. I år havde vi rekordlav tilslutning. Vi vil se på, om
den skal ligge sammen med en runde af SLT.
Vinderne 2019 blev:
Skud:
• Herrer: Morten Junge
• Kvinder: Michelle Mikkelsen
• Veteraner: Pierre Tassone
• Juniorer: William Hjorth
DVC
Dansk Veteran Cup har igennem en årrække haft en klar nedgang i antal af deltagende hold. Derfor foretog
Turneringsudvalget i 2018 en række ændringer. Turneringsudvalget vil i løbet af vinteren bruge tid på at
undersøge, om der skal foretages yderligere ændringer med DVC.
Der bliver spillet DVC Finale søndag d. 13/10.
Turneringsmappen
Et massivt arbejde med at nedlægge klubmappen blev endeligt afsluttet i 2018, og klubmappen blev
erstattet af Turneringsmappen. Formålet var at fjerne en del af de regler, som gjorde det svært at agerer
som TU. Vi er blevet kontaktet af flere i årets løb med ønsker om præciseringer, Dette er et arbejde der
pågår. Turneringsmappen er ikke tænkt som et statisk stykke papir, men derimod noget vi i fællesskab skal
have forfinet, så den bliver endnu bedre. Her er I som klubber velkomne til at komme med ændringsforslag.
Så vil vi som TU tage dem op på det næstkommende møde.
Udvalget
Mikkel Hjorth var nødt til at stoppe fra sin post som TU formand i starten af året. Vi var/er i forvejen en
person i undertal som følge af, at der ikke blev valgt nok ind i udvalget ved repræsentantskabsmødet i
2018.
Udvalget har derfor bestået af Susanne og Jakob. I tiden op til DM i år, fik vi hjælp af bestyrelsen da
vi fik rådighed over Erik Barfod. Tak for det.
TDUU og Mikkel Hjorth har været en god støtte gennem året, senest ved DM i skud.
Vi vil fra udvalgets side sige tak til jer alle for at respekterer os som spillere, når vi er det, og som
turneringsudvalg når vi er det (har vores TU tøj på).
Tak til spillerne, klubberne og dommerne for året 2019.
Med venlig hilsen
Turneringsudvalget.
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Punkt 3: Eliteudvalgets beretning
Se udvalgsmedlemmernes navne og valgperioder på side 4

Eliteudvalgets beretning 2019
Eliteudvalget startede sæsonen med et møde i januar med interesserede fra Øst og Vest. Emnet var
etablering af vores nye Kraftcentre som led i DPF’s strategiaftale med DIF. Kraftcenter-ideen blev rigtigt
godt modtaget på begge møder, og der var også en stor opbakning til træneropgaverne, idet hele 9 personer meldte sig og var klar til at løfte træneropgaverne i de nye kraftcentre.
Næste opgave var at forberede EU’s Scout-weekend 2019.
Her fik vi en udfordring, da vi fik et afbud tre dage inden Scout-weekenden skulle løbe af stablen, da vores store trækplaster Henri Lacroix melde fra. Heldigvis lykkedes det vores landstræner Pascal Verbregue at skaffe en tredobbelt verdensmester, Eric Sirot til at komme i stedet, så vi på den måde fik reddet
arrangementet.
Vi havde valgt i år at ændre på A-trup træningssamlingerne, så vi i stedet for 4 separate samlinger, arrangerede 2 hele weekendsamlinger for både kvinder og herrer.
På den måde fik vi mulighed for at kunne invitere flere franske topspillere med som hjælpetrænere.
I maj samlingen kunne vi derfor annoncere at blandt andre, en af verdens bedste spillere Henri Lacroix,
ville komme og træne med vores A trup spillere. Vi fik stor ros og positive tilbagemeldinger fra vores spillere efter denne træning.
Forårets først mesterskab var VM i Spanien i april. Det er med stolthed at vi kan nævne vores flotte resultater med en ottendelsfinale, 3 kvartfinaler samt en samlet 5. plads for alle fem discipliner. Dette er mere
end godkendt- faktisk et fantastisk resultat.
I juni rejste EU sammen med to Veteran hold til Nations Veterans Cup i Wales, hvor Danmark gjorde næsten rent bord med 19 sejre ud af 20 mulige - også her et resultat, som er mere end godkendt.
Efterårets Europamesterskaber for Veteraner og Herrer blev afholdt i starten af september.
Veteranholdet var utroligt tæt på, faktisk kun en enkelt kugle fra at opnå den kvartfinale, som var EU’s
mål.
Det var ærgerligt, men sådan kan petanque jo også være.
Herreholdet opnået en flot kvartfinale, hvor de på vejen vandt over de senere europamestre Italien. Rigtigt flot indsats af vores herrer.
Lige inden deadline for denne beretning blev U23 Europamesterskaberne færdig for Danmarks vedkommende.
Eliteudvalget må erkende, at resultatet ikke var tilfredsstillende. Vores unge mennesker kæmpede bravt,
men havde ikke heldet og spillet med sig denne gang.
Vi vil i Eliteudvalget i den kommende sæson have mere fokus på U23 gennem vores Kraftcentre, så vi
kan få den stabilitet ind i vores spillere, som er en væsentlig nøgle til bedre resultater i fremtiden.
Med venlig hilsen
Henrik Toft
Formand for Eliteudvalget
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Punkt 3: Træner/Dommer/uddannelsesudvalgets beretning Se udvalgsmedlemmernes navne og valgperioder på side 4

TDUU Beretning 2019
Vi begyndte året med at uddanne 5 nye dommere, så vi har i sæsonen haft 14 aktive dommere. Der er
flere navne på hjemmesiden, men det har ikke passet alle, at tage dommeropgaver i år.
På den årlige dommersamling fordelte vi årets opgaver, og ud fra nye dommermapper gennemgik vi regler og fortolkninger for at sikre os, at vi havde en fælles forståelse af reglerne.
Vi har dækket alle de dommerkrævende turneringer: ranglisteturneringer, DM og SLT’s Elitedivision samt
slutspil i regional og DK-serie.
Undtagelsen har været SLT 2. Og 3.runde, hvor dommerne har været optaget af deres hold. Men vi har
en velfungerende dommerstab og turneringerne er forløbet godt.
Vi kunne godt ønske dommere på flere dele af SLT, men det vil p.t. være for bekosteligt.
TDUU har igen i år været Eli Nielsen, Hvidovre, Claus Pedersen TVP og Bjarne Lomholt Jonstrup – formand.

Punkt 3: Appeludvalgets beretning
Se udvalgsmedlemmernes navne og valgperioder på side 4

Appeludvalgets beretning 2019
Appeludvalget har siden sidste beretning ikke været forelagt appelsager.

Punkt 4: Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Årsrapport 2018 er vedlagt - i alt 15 sider (bilag nr. 1)
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Punkt 5: Behandling af indkomne forslag
Forslag nr. 1

Vedtægter

Forslagsstiller

DPF – Bestyrelsen

Forslag

Revision af DPF’s vedtægter

Begrundelse

Bestyrelsen har vurderet, at det er tiden for en modernisering af DPF’s vedtægter
Se i øvrigt bilag nr. 3: Argumenter for Vedtægtsændringsforslag 2019

Bilag:
Bilag nr. 2
Bilag nr. 2.1
Bilag nr. 3

Vedtægtsforslag 2019
Vedtægtsforslag 2019 med rettemarkeringer
Argumenter for Vedtægtsændringsforslag 2019

Forslag nr. 2

Regler/bestemmelser - Reglementer

Forslagsstiller

DPF – Bestyrelsen

Forslag

Revision af Reglement for de faste udvalg under Dansk Petanque Forbund

Begrundelse

Reglementet bør rettes til, så de enkelte udvalgs ansvarsområder præciseres og uddannelse flyttes fra Dommerudvalget til de relevante udvalg.

Bilag:
Bilag nr.4

Forslag til ændring i Reglement for de faste udvalg under DPF

Forslag nr. 3

Regler/bestemmelser - Turneringsmappen

Forslagsstiller

DPF – Formanden

Forslag

Det indføres i Turneringsmappen at:
Rygning må ikke finde sted på spille- og opholdsområder ved afholdelse af turneringer, hvor DPF indgår som medvirkende.
Den arrangerende klub er ansvarlig for, at der etableres et dedikeret rygeområde så
langt fra spille- og opholdsområder at ingen generes af rygning.

Begrundelse

Se bilag nr. 5 Rygning i DPF Forslag til Rep møde 2019

Bilag:
Bilag nr. 5

Rygning i DPF Forslag til Rep møde 2019
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Budget

Punkt 6: Fremlæggelse af næste års budget – herunder fastlæggelse af kontingent og
licenssatser - til godkendelse

Seniorer kr. 0 -

Juniorer kr. 0 –

Klubber med

1 - 14

medlemmer

600 kr.

Klubber med

15 - 29

medlemmer

900 kr.

Klubber med

30 - 49

medlemmer

1.200 kr.

Klubber med

50 - 99

medlemmer

1.500 kr.

Klubber med

100 - 199

medlemmer

1.800 kr.

Klubber med

200

medlemmer +

2.100 kr.

Licenssatser:

Klubkontingent:

Budget 2020 vedlagt = i alt 3 sider (Bilag nr. 6)
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Valg

Punkt 7: Valg
Formand for en 2-årig periode - Lars Friis er på valg og genopstiller
Turneringsudvalgsformand for en 1-årig periode - Vakant - Bestyrelsen opstiller Susanne Ryberg
Eliteudvalgsformand for en 2-årig periode - Henrik Toft er på valg og genopstiller
Bestyrelsesmedlem uden medfølgende portefølje for en 2-årig periode - Erik Barfod er på valg og genopstiller
1 medlem af Turneringsudvalget for en 2-årig periode - Jakob Lindeløv er på valg og genopstiller
1 medlem af Turneringsudvalget for en 2-årig periode Vakant – Bestyrelsen opstiller Niels Erik Villadsen
1 medlem af Turneringsudvalget for en 1-årig periode - I tilfælde af at Susanne Ryberg bliver valgt som
formand for TU – Bestyrelsen opstiller Ejnar Stærk
1 medlem af Eliteudvalget for en 2-årig periode - Glenn Hansen er på valg og genopstiller
1 medlem af Eliteudvalget for en 2-årig periode - Erik Erlandsen er på valg og genopstiller
1 medlem af Træner/Dommer/Uddannelsesudvalget for en 2-årig periode - Eli Nielsen er på valg og
genopstiller
-------------------------------I Tilfælde af at vedtægtsændringsforslaget vedtages:
2 rådgivere til Appeludvalget: - Bestyrelsen opstiller Claus Kulmbach og Peter Cronberg
1 ekstern revisor for en 1-årig periode - Rådgivnings og Revisionsfirmaet EY er på valg og genopstiller
-------------------------------I tilfælde af at vedtægtsændringsforslaget ikke vedtages:
Formand for Appeludvalget - Henrik Wolfhagen er på valg og genopstiller ikke
1 medlem af Appeludvalget for en 1-årig periode
1. suppleant til Appeludvalget for en 2-årig periode
2. suppleant til Appeludvalget for en 2-årig periode
1 ekstern revisor for en 1-årig periode - Rådgivnings og Revisionsfirmaet EY er på valg og genopstiller
1 intern revisor for en 2-årig periode - Kim Rasmussen er på valg
2 interne revisorsuppleanter for en 1-årig periode

Punkt 8: Eventuelt

Link til Medlemstal - Stemmetal/Delegerede 2019
Tilmelding senest 31. oktober 2019 via Dansk Petanque Forbund - Eventtilmelding
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