Brøndby, den 18. december 2012

TIL
Alle klubformænd og klubbestyrelser under DPF
På vegne af Dansk Petanque Forbund ønsker jeg hermed jer alle en rigtig glædelig samt et godt og
lykkebringende nytår.
Jeg synes, at 2012 har været et rigtig godt år for forbundet. Vi har haft mange turneringer af forskellig
karakter og der har altid været mange deltagere. Vi har haft klubbesøg og uddannelsesaktiviteter. Vi har
blandt andet fået uddannet en række nye dommere som jeg vil bede jer tage godt imod, når I møderne dem
på banerne i 2013. På elitefronten har vi vundet to bronzemedaljer til EM for kvinder.
Som nævnt i forrige hilsen til jer, så har forretningsudvalget besluttet at omstruktur i sekretariatet. Jeg vil
gerne understrege, at ændringen ikke får betydning for jer i klubberne. Når I ringer til DPF, så vil I få fat i
Pernille. Pernille flytter i fælleskontor med en række andre specialforbund men de forskellige opgaveløsningerne varetages stadigvæk af hvert enkelt forbund. Vi flytter i løbet af januar måned.
Så vil jeg informere jer om, at vi afholder klubbesøg den 22., 23. og 31/1 2013. Det bliver formanden og
kassereren som i denne omgang tager rundt. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Vi afholder et besøg i
Jylland og to besøg på Sjælland. Invitationer udsendes i begyndelsen af det nye år.
Jeg glæder mig til at se jer repræsentantskabsmødet lørdag den 16. marts hos Vestfyns Petanqueklub. Jeg vil
i den forbindelsen bede jer alle om at lægge hovedet i blød, så vi kan få nogle engagerede og iderige
frivillige ind i DPF’s bestyrelse og udvalg. Vi mangler også en næstformand efter den 16. marts. I er alle
velkomne til at tage kontakt til enten sekretariatet eller undertegnede, hvis I vil vide hvilke øvrige poster vi
mangler medlemmer til.
Til slut vil jeg gerne have lov at benytte lejligheden til at tak for samarbejdet med alle de klubber, der har
stillet sig til rådighed i årets løb i forbindelse med DPF ’s arrangementer. Vi ville ikke kunne afholde disse
uden jeres hjælp. Tusind tak for det og tak for jeres frivillige arbejdskraft. Vi ses i 2013.
Med venlig hilsen
Lotte Büchert
Formand DPF

