Bestyrelsesmøde DPF

Deltagere:

Den 19. juni 2014 kl. 17:00
Idrættens Hus/ KUF Mødelokale
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Lars Friis, Lars Lloyd, Kim Rasmussen, Chalot Thomsen, Henrik Toft, Preben Fuglsang, Niels Erik
Villadsen, Glenn Bernstein, Jesper Krone, Pernille Toft

Afbud:

Referat
1. Nyt fra Formanden, FU, Kassereren:
FU holdt møde d.17/6. Referatet kommer snart.
Rulleskøjteforbundet har forladt KUF, og er flyttet ud af lokalerne.
Kim har fået tilbud fra DIF på outsourcing af økonomifunktionen.
Glenn bliver officiel kontaktperson for udviklingskonsulenten.
Lars Friis holder møde med Niels Nygaard d. 24/6.

2. Nyt fra sekretariatet:
Sekretariatet holder ferielukket uge 29-32
På hjemmesiden har vi nu lagt Turneringsinvitationerne fra klubberne og indført et nyhedsbrev.
Der er pt 113, der har tilmeldt sig nyhedsbrevet.
3. Økonomi:
Budgettet. Vi sender 7 personer til Tahiti. Dette kan lade sig gøre indenfor budgettet.
Budgettet ser fint ud.
Dagslicenser skal bogføres sammen med almindelige licenser.
4. Nyt fra udvalgene.
TU: Chalot informerede om forberedelserne til DM. TU er repræsenteret i spilleledelsen alle dage.
Chalot lejer en bil.
UU: Preben har haft 60 elever Gladsaxe gymnasium til petanqueevent på Søborgs baner.
Der er aftalt et arrangement med Rødovre Gymnasium. Vi udformer dokumentation til brug for
indberetning til fordelingsnøglen.
UU deltager i EU's sidste juniorsamling.
TDUU: Dommeruddannelsen er klar og bliver snarest udsendt til klubberne. Uddannelsen bliver
afviklet i marts 2015.
Dommerne ønsker sig nyt tøj.
Dommerkodeks er klar til udsendelse.
ISU: AL Bank sætter reklamer op ved DM og laver en lille stand.
Al Bank afholder sommerstævne d. 30. august. ISU står for arrangementet. Jesper kører til Gjern og er
med til at afvikle turnering for dem.
Vi vil meget gerne beholde AL bank som sponsor.
BU: Glenn informerede om venskabslandskamp DK/Sydsvenske Bouleforbundet. Der har været en del
afbud, hvilket betyder at reglerne for deltagelse/kvalifikation ændres fremover.

Regionsmesterskabet udskydes til 2015.
Problematikken omkring nedlæggelse af grusbaner i kommunerne blev drøftet. Glenn og Lars Lloyd
arbejder videre med mulighederne for at hjælpe de klubber, der er i risiko for at få nedlagt deres
petanqueanlæg med kontakt til kommunerne.
EU: EU holdt udvalgsmøde d. 28/5. Referatet er offentliggjort.
Der er blevet klaget over en landsholdsspiller. Spilleren har undskyldt overfor klagerne og sagen er
afsluttet.
Der er afholdt en landsholdssamling, hvor også veteranlandsholdet deltog.
Veteran EM afholdes i Luleå i denne måned.
Dommerne roser landsholdstruppen for at opføre sig pænt på banerne og for at være ordentlige i
påklædning
5. Sager til behandling:


Dommersituationen: TDUU arbejder på, at forbedre dommersituationen.



Frivillighedsstrategi: Lars Lloyd er tovholder for arbejdet.



Vision 25-50-75: Lars Lloyd, Lars Friis og Pernille deltager i morgen i DIF/DGI konferencen



Workshop: Der skal rekrutteres emner til den kommende bestyrelse. Der skal afholdes
dialogmøder inden næste repræsentantskabsmøde.



Repræsentantskabsmøde: Bestyrelsen gennemgik køreplanen for det kommende
repræsentantskabsmøde. Udvalgsberetningerne skal færdiggøres inden bestyrelsesmødet d.
6. oktober.
Vi skal kikke på handlingsplanerne.



Kampe på tid: Ad-hoc udvalget arbejder med emnet. Referat fra første møde ligger på
hjemmesiden.



SLT/DVC. Nykøbing har trukket deres hold. Hedebo har fået diskvalificeret et hold, der havde
taget fejl af mødedag/tid.



Petanque Bornholm: DPF bakker op om konceptet. Team Bornholm bør tydeliggøre at man
skal købe hele pakken hvis man ikke har fast adresse på Bornholm.



København Åben: Lars skriver svar til Københavns Petanque Klub



Firmapetanque: Det færdigredigerede materiale bliver lagt på hjemmesiden.



Klubfolder: Folderen færdigredigeres og tilbydes til klubberne.

6. Bestyrelsens huskeliste:
Landsholdstøj skal på budgettet til næste år.
7. Klagesag:
Bestyrelsen anerkender at dispensationen var en fejl.
Den trækkes derfor tilbage. Der sanktioneres ikke mod klubberne, da de var uforskyldt i afgørelsen.
Lars Friis skriver til klubberne.

Bestyrelsen har besluttet at nedsætte et Ad Hoc udvalg til at udarbejde et nyt klagereglement.
FU kommer med forslag til udvalgsdeltagere på næste møde.
8. Evt.:
/

