Bestyrelsesmøde DPF
Den 21. september 2016 kl. 16:30
Indkaldt af:

Lars Friis
Lars Friis

Referent:

PernillePernille
Toft Toft

Idrættens Hus
KUF Mødelokale
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Deltagere:

Lars Friis, Mette Ryberg Pedersen, Chalot Thomsen, Henrik Toft, Bjarne Lomholt, Pernille
Toft

Fraværende:

Kenneth Dreyer, Robert Kristiansen

Referat
1.

Meddelelser fra sekretariatet, udviklingskonsulenten og formanden:
Pernille informerede fra sekretariatsledermøde og om DIF’s nye Intranet.
Lars refererede om Bevæg dig for livet samarbejdet med DGI.
Lars refererede for Kenneth om Petanque Camp og om Studiemesterskaber.
Nyt fra CEP kongressen:
Henrik Toft blev valgt til CEP’s bestyrelse ved den nyligt afholdte CEP kongres.
Henrik og Lars mødtes ved samme lejlighed med præsidenten for FIPJP, Claude Azema
og fik aftalt det fremtidige samarbejde i forbindelse med SportAccord.
DIF bakker op om initiativet og har stillet en konsulent til rådighed.

2.

Budget/Regnskab Budgetønsker - Budget 2017
TDUU har afleveret budgetønsker til FU
EU har deres budgetønsker klar
Sekretariatet har afleveret budgetønsker
TU holder møde den 1. oktober. De afleverer budgetønsker efter mødet.
Endelig deadline for aflevering eller ændring af budgetønsker er den 6. oktober.

3.

Repræsentantskabsmøde:
 Godkendelse af Årsberetninger
Udvalgene afleverer deres skriftlige beretninger til FU senest den 6. oktober.
 Valg til repræsentantskabsmødet: (Bestyrelse og udvalg)
TDUU: Alle genopstiller
EU: Afventer endelig besked fra Glenn B
TU: Chalot genopstiller ikke
 Ansøgere til stillingen som PR- & Kommunikationskoordinator
Der er indtil videre kommet en enkelt ansøgning. Der er deadline den 25/9.
Derefter indkaldes ansøgere til ”jobsamtale” hvor DIF HR også deltager.
 Indkomne forslag:
Der er indkommet 3 forslag fra klubberne.
Beslutningskompetencen for alle 3 forslag ligger hos udvalgene, men vi åbner for en

holdningstilkendegivelse på rep.-mødet.
Mette undersøger regler for Bus og dokumentation hos DIF økonomi.
 Bestyrelsens forslag:
Bestyrelsen stiller forslag om at ændre vedtægterne således at posten som
Frivilligansvarlig nedlægges som selvstændig post og arbejdsopgaven lægges ind
under næstformandens ansvarsområde
Bestyrelsen stiller forslag om tilføjelse til reglement for udvalgenes arbejdsområder
Begge forslag blev godkendt af bestyrelsen
4.

Flytning af dato for næste bestyrelsesmøde
FU mødet afholdes den 10. oktober kl. 16:30
Bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 18. oktober kl. 16:30

5.

Ensartede kendte regler for de frivilliges muligheder - Oplæg fra TU
Punktet flyttes til næste bestyrelsesmøde.

6.

Deltagelse af "danske udlændinge" (danske licenshavere med udenlandsk
statsborgerskab) på danske landshold.
DPF følger OL kravene, så derfor skal man være dansk statsborger for at spille på
dansk landshold.

7.

Nedsættelse af gruppe til at arbejde med turneringsformer
TU inviterer klubberne til et dialogmøde om turneringsformer i januar 2017.

8.

Nyt fra udvalgene
Blev drøftet.

9.

Evt.
Vi tager punktet procedure for klager på næste bestyrelsesmøde.

