Bestyrelsesmøde DPF
Den 13. januar 2016 kl. 16:30

Deltagere:

Idrættens Hus
KUF Mødelokale
Hus C 3. sal

Lars Friis, Robert Kristiansen, Mette Ryberg Pedersen, Chalot Thomsen, Henrik Toft,
Bjarne Lomholt, Kenneth Dreyer, Pernille Toft

Referat
1. Deltagelse af Niels Nygaard
Formanden for Danmarks Idrætsforbund Niels Nygaard deltog i den første time af
bestyrelsesmødet.
Niels informerede om tankerne bag DIF’s nye økonomiske støttestruktur og DIF’s politiske
program.
Ved det kommende årsmøde, skal der vælges 2 nye næstformænd. DPF indstiller (efter aftale)
Lotte Büchert til den ene post som næstformand for DIF.
2. Meddelelser fra sekretariatet, udviklingskonsulenten og formanden
Lars refererede fra møde med repræsentanter fra DGI. Ved mødet blev bl.a. drøftet
samarbejde om uddannelse, DM og DGI landsstævne.
Sekretariatet informerede om klubkontingenter, indberetning til fordelingsnøgle og
spillekalenderen.
Udviklingskonsulenten har fået henvendeles fra 4 potentielt nye klubber.
3. Budget/Regnskab
Vi får ingen månedsrapport for december. Mette undersøger om vi kan få månedsrapport og
likviditetsrapport for januar.
Alle bilag for 2015 er afleveret til DIF økonomi.
Ny kørselstakst 2016 kr.1.99.
4. Ny fordelingsnøglestruktur
Blev drøftet.
5. Ranglisteturneringer
Turneringsudvalgets beslutning om fjernelse af spil på tid ved triple ranglisteturneringerne blev
drøftet.
Bestyrelsen ønsker at triple ranglister spilles på tid i 2016 jfr. evaluering mellem formændene
for TU, EU og TDUU i efteråret 2015.
TU har besluttet at fjerne spil på tid i triple ranglisterne.
Formanden for TU vender tilbage til sit udvalg med bestyrelsens holdning.

6. Deltagelse i VM single, double og mix-double 2017
Vi giver FIPJP besked om, at vi deltager i Gent med 4 spillere i 2017.
7. DM 2016
Vi mangler fortsat en værtsklub.
8. Referater fra udvalgsmøder
Alle skal huske at rundsende referater fra udvalgsmøder til bestyrelsen inden offentliggørelse
på hjemmesiden.
9. Bestyrelsesseminar - Udarbejdelse af endeligt program
Vi prioriterer at arbejde med DPF strategi og vision 2020.
Reglementer for udvalgenes arbejdsområder skal muligvis efterfølgende moderniseres.
10. Nyt fra udvalgene
Udvalgene har alle fremsendt materiale skriftligt.
11. Evt.
Vi undersøger hos DIF om det bør tilføjes i vedtægterne, at bestyrelsesmedlemmerne ikke
hæfter personligt for forbundets økonomiske forpligtelser.
Vi opretter en facebookgruppe for bestyrelse og ansatte til aflastning af bestyrelsens
mailkorrespondance.

