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Referat
1. Orientering fra formanden og FU
Lotte nævnte, at det er problematisk at TU-formanden har deponeret sin dommerlicens, idet hun
også er en del af bestyrelsen. Det har bl.a. den konsekvens, at hun ikke har kunnet deltage i
behandlingen af punkt 6, afsnittet om Bøgeskov.
2. Orientering fra sekretariatet
Sekretariatet har fået nyt telefonnummer. Vi benytter nu udelukkende forbundets mobilnummer
og har sat telefonsvarer på fastnetnummeret. Der kan ikke indtales besked på denne
telefonsvarer, udelukkende på mobilsvareren.
3. Økonomi
Budgettet ser fint ud. En del klubber har ikke betalt deres deltagelse i sommerlandsturneringen.
Kim har rykket dem, der mangler. De sidste udbetalinger til VECK mangler også, vi afventer
kontonumre fra de berørte.
Sekretariatet bestiller 2 Brobizz (Storebælt og Øresund), som kan udlånes til
bestyrelsesmedlemmerne, så de ikke selv skal lægge ud for brobetaling.
4. Turneringsportal
Club People har afleveret tilbud om turneringsportal, på baggrund af møde mellem dem og DPF,
samt vores kravspecifikationer.
Vi arbejder videre med projektet.
5. Nedsættelse af strategiarbejdsgruppe:
Lotte Büchert, Lars Lloyd, Kim Rasmussen, Pernille Toft, Chalot Thomsen danner i første omgang
arbejdsgruppen. Der vil senere være mulighed for at trække andre ind.
6. Klager og protester m.m.


Boule Hedebo vedrørene lodtrækning til mellemrunden i DVC:

Bestyrelsen har besluttet at give Boule Hedebo ret i deres klage. TU laver ny lodtrækning til
mellemrunden 2012. Pernille giver besked til Boule Hedebo, samt de øvrige klubber. Beslutningen
meddeles på hjemmesiden.


Jacob Erlandsen vedrørende seedede hold i samme pulje i Roskilde:
Bestyrelsen giver Jacob Erlandsen ret i sin klage. Det er lavet en fejl i turneringsplanlægningen,
idet der ikke må forekomme 2 seedede hold i samme pulje.
Fejlen er en menneskelig fejl og proceduren er nu lavet om for at forhindre, at den type fejl kan
forekomme igen.
Pernille meddeler afgørelsen til Jacob og beder om hans kontonummer, således at han kan få
refunderet sit klagegebyr. Afgørelsen offentliggøres ligeledes på petanque.dk.



Bøgeskov
(Chalot har som dommer deponeret sin dommerlicens, og deltog ikke i behandling af dette
punkt)
Principiel diskussion om holdning til, hvordan bestyrelsen forholder sig, når medlemmer bagtaler
bestyrelse dommere eller andre i forbundet og dets medlemmer i offentlige medier som f.eks.,
Carreau, Facebook og andet.
Bestyrelsen mener, at den enkelte klub har et ansvar for at bede deres medlemmer opføre sig
ordentligt, og Forbundet har et ansvar for at vejlede de spillere, der skal repræsentere Danmark.
Forbundet vil gerne bakke op om deres dommere, og mener naturligvis, at de skal behandles med
respekt. Henrik Toft har som EU formand taget en snak med spillerne i landsholdstruppen om at
opføre sig værdigt både på banerne og udenfor spillet.
Hvis noget sådan foregår under spillet, i klubberne, under turneringer eller på anden måde i
forbundets regi, er det en sag for forbundet. Hvad der sker udenfor kan forbundet ikke
kontrollere og heller ikke sanktionere imod. I tilfælde af chikane eller grov bagtalelse i et medie,
der ikke er tilknyttet forbundet, må den enkelte evt. politianmelde personen.
En del dommere har deponeret deres licenser på baggrund af en episode, hvor en spiller har talt
dårligt om en dommer på hjemmesiden ”Carreau”. Bestyrelsen appellerer til, at de pågældende
dommere vil tage deres deponering op til fornyet overvejelse.

7. Klubmappen


Godkendelse af klubmappe vedr. DM 2012.
Bestyrelsen har gennemdrøftet godkendeles af klubmappen vedrørende DM 2012
Flertallet i bestyrelsen er skeptisk overfor den nuværende seedningsmetode og ønsker derfor en
ændring fra 2013.
Der strammes op omkring påklædning. Alle skal kunne se hvem der spiller på hvilket hold.
Diskussion om procedure for ændringer i klubmappen tages op på næste møde.

8. DM.
Planlægningen er i fuld gang, og kører som det skal.
Tilmeldingssystemet kører godt, bortset fra at opdatering af deltagerlisterne skal foretages
manuelt.

9. NM
Udover ansøgninger fra, Horsens og Åstrup, har der været positive tilbagemeldinger fra
Kalundborg og Boule Hedebo
Bestyrelsen har besluttet at vælge Åstrup som værtsklub for NM og spørge Horsens, om de er
interesserede i at afholde NM for veteraner.
Lotte skriver til klubberne.
10. Veteraner:




VEM 2012: Vi er i fuld gang med planlægningen. Der er tilmeldt 20 nationer.
Veteran kvalifikation: Bestyrelsen har besluttet at kvalifikationen fremover (fra 2013)afholdes i
samme år som mesterskaberne afholdes.
Træningsplan for veteran landshold i fremtiden: Bestyrelens påtænker at lave et forslag til
vedtægtsændring, hvori EU bliver tilført et ekstra medlem, således at EU har mulighed for at
varetage landsholdsveteranernes tarv.

11. Orientering fra udvalgene:


BU: Ib Sandbæk orienterede



TDUU: Jens Carlsson orienterede.
Diskussion om etablering af hjælpetrænerordning.
Henrik Toft, Claus Berthelsen og Jens Carlsson tilmeldes DIF´s ”Træner 1” til efteråret



EU: Henrik Toft orienterede.
Henrik opfordrede til at bakke op om Sharpshooter, der er et godt nyt tiltag.



UU: Preben Fuglsang orienterede. Har lavet et oplæg til klubberne om invitation til
familiepetanque for områdets familier.
Udvalget arbejder i øjeblikket på at lave turnering for beboere på asylcentre.



TU: /

12. EVT.
DVC resultatformidling. Det er nu muligt at registrere resultater på portalen.
Chalot repræsenterede DPF ved Odense Petanque klubs 25 års jubilæum. Odense var glade for
deres gave.
Spilleregler: Vi siger ja tak til tilbud 50 stk. spilleregler til kr. 600,- + moms. Vi bestiller ikke mere
end 50, da vi forventer at de redigeres efter FIPJP’s næste kongres.

