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Ib Sandbæks (tovholder for breddeudvalget) årsberetning 2011
2011 blev et mærkeligt år, hvad angår Breddeudvalget. Der blev valgt en ny breddeudvalgsfor- mand på
Repræsentantskabsmødet i Bjerringbro, og da der også var valgt en formand, i 4 af de 5 regioner, syntes
fremtiden lys for breddearbejdet i DPF.
Der kom også spæde udmeldinger om fremtidige tiltag, som alligevel løb lidt ud i sandet, da det viste
sig, at de ikke kunne realiseres uden ændringer.
Derefter kom så den helt store katastrofe, da formanden i protest over afgørelser, som umiddelbart ikke
havde noget med breddearbejdet at gøre, valgte at nedlægge sit hverv ved afslutningen af
Danmarksmesterskaberne, som blev afholdt i Middelfart.
Efter at have gennemtænkt DPF’s situation i sommerferien, valgte undertegnede at tilbyde DPF’s
bestyrelse sin hjælp med arbejdet i Breddeudvalget. Dette valgte bestyrelsen at sige ja tak til, hvor- for
undertegnede siden har fungeret som tovholder for Breddeudvalget i bestyrelsen, men naturlig- vis uden
stemmeret, da jeg ikke er valgt på et repræsentantskabsmøde.
Når man ser fremad, er der mange udfordringer:
♦ Hvordan får DPF flere medlemsklubber?
♦ Hvordan får klubberne flere medlemmer?
♦ Hvordan undgår vi at miste nogle af de medlemmer, vi har i dag?
♦ Har DPF, de tilbud, som klubberne efterspørger?
♦ Kan DPF stadig tiltrække frivillige, som vil yde et stykke foreningsarbejde?
♦ Er der personer, som vil gøre en indsats i Regionsudvalgene?
Alle disse spørgsmål, og sikkert mange flere end dem, er noget af det, som der skal arbejdes med i
fremtiden.
Vi skal have Regionsudvalgene i de 5 regioner til at arbejde optimalt:
♦ Der skal komme input fra klubberne til Regionsudvalgene.
♦ Regionsudvalgene skal være opsøgende.
♦ Regionsudvalgene skal være inspirationskilde til breddearbejdet.
Derfor er det vigtigt, at medlemsklubberne deltager aktivt i det fremtidige arbejde, så vi alle kan nyde
godt af de tiltag, som kan bringe alle petanquespillere mest muligt ud på banerne.
Jo flere vi er, jo sjovere er det at deltage.
Tovholder for Breddeudvalget, Ib
Sandbæk.
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