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Referat
1. Meddelelser fra sekretariatet, udviklingskonsulenten og formanden
Sekretariatet laver et sommernyhedsbrev og vil gerne have nyheder fra bestyrelse og
udvalg til nyhedsbrevet.
Vi skal huske, at informere i nyhedsbrevet om, at vores Facebook side kan ses, uanset
at man ikke har en Facebookprofil.
Kenneth laver et indlæg til nyhedsbrevet om de interviews, han har lavet på Facebook.
Kenneth vil lave en mediestrategi, som han præsenterer for bestyrelsen senere.
Kenneth informerede om sit arbejde med By-turneringer i København, Odense og
Århus, samt om kommende Petanque Camp i marts.
Lars Refn har lavet vores 10 spilleregler som tegneserie til brug for roll ups, plakater
og foldere. Det er super flot.
Formanden refererede fra generalforsamling i KUF og fra årsmødet i DIF.
2. Budget/Regnskab
Bestyrelsen underskrev regnskab og revisionsprotokollat.
3. Rekruttering af Bestyrelsesmedlemmer (opfølgning på møde med Anders
Vedel og Anne Larsen)
Anders Vedel, der er DIF udviklingskonsulent med ansvar for DPF, indkalder Pernille og
Lars til møde med ham samt Anne og Berit fra DIF Kommunikation om det videre
arbejde.
4. Planlægning af forløb for økonomisk støttestruktur
Første møde med Anders Vedel afholdes den 22/5 med deltagelse af Pernille,
Kenneth, Lars og Robert.
Vi afholder seminar for bestyrelsen i August. Pernille finder i samarbejde med Anders
Vedel forslag til mødedatoer.
5. Kursus for alle forbundenes bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med de
kommende strategiprocesser, og det at arbejde strategisk søndag d. 28.
august

Mette deltager.

6. Kørselsgodtgørelse – Takstfastsættelser
Bestyrelsen tiltrådte FU’s forslag om kørselstakster. Kørselstakst fastsættes til kr. 2,50
til bestyrelse, udvalg, dommere og andre frivillige, der kører i egen bil for forbundet.
De nye takster træder i kraft 1/6 2016
7. Drøftelse af mulige konsekvenser ved udtræden af ranglisteturneringer, jfr.
debat på sociale medier
Bestyrelsen er enige om at:


Bestyrelsen opfordrer til, at man som udgangspunkt altid gennemfører de
turneringer man tilmelder sig.



Sygdom eller skader er altid en gyldig grund til at trække sig ud af en turnering.



Hvis et hold trækker sig fra en turnering uanset grund, mister holdet retten til
at optjene ranglistepoint i den pågældende turnering.



Hvis et hold trækker sig fra en turnering uanset grund, mister holdet retten til
eventuelle præmier/præmiepenge.



Ved mistanke om usportslig optræden er det altid dommeren, der afgør om
dette er tilfældet.

Chalot sørger for at udarbejde retningslinjer efter ovenstående principper og at få
dem indskrevet i klubmappen
8. Nyt fra udvalgene
TDUU: Holder møde den 26/5
9. Evt.
Ingenting

