Bestyrelsesmøde DPF

Idrættens Hus
KUF Mødelokale
Hus A 3. sal

Den 23. november 2016 kl. 16:30

Deltagere:

Lars Friis, Robert Kristiansen, Mette Ryberg Pedersen, Mikkel Hjorth, Henrik Toft,
Bjarne Lomholt, Benny Olesen, Kenneth Dreyer, Pernille Toft

Afbud:

Referat
1. Præsentation af den nye bestyrelse
Lars bød velkommen til de 2 nye medlemmer og til resten af bestyrelsen.
Alle deltagerne præsenterede sig og fortalte hver især lidt om sig selv.
2. Retningslinjer for bestyrelsens arbejde
Bestyrelsens forretningsorden, Code of Conduct, Administrativ instruks og Politik
for kommunikation på hjemmeside og sociale medier blev gennemgået og
underskrevet. Dokumenterne på hjemmesiden udskiftes.
Mette gennemgår afregning af udlæg og regler for kørselsgodtgørelse med de nye
bestyrelsesmedlemmer.
Møder på Skype kan forekomme, hvis en deltager er forhindret i at møde
personligt. Man har også mulighed for at sende et udvalgsmedlem, der kan deltage
under de for udvalget relevante punkter.
Beslutninger kan desuden træffes af bestyrelsen via mail
Reglement for de faste udvalg bør gennemgås inde næste rep møde, da der er flere
uklarheder.
Klubmappen skal redigeres i forhold til skærpelse af regler for afregning.
I det hele taget skal klubmappen justeres og tilrettes.
3. Meddelelser fra sekretariatet, udviklingskonsulenten og formanden
Pernille informerede om sekretariatets løbende opgaver og aktiviteter.
Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår samt i uge 3 og 4.
Bestyrelsen har modtaget et takkebrev fra Jens Carlsson, Jonstrup, der takkede for
valget som årets Frivillige. Pernille oplæste brevet.
Kenneth refererede fra møde mellem DGI petanque og DPF, om strategiarbejdet og
om interviews med forskellige petanquespillere på Facebook
Vi deltager i Bevæg Dig for Livet og udbyder klubudviklingsforløb i samarbejde med
DGI. Prisen for forløbet er 2000 kr. For de af vores klubber der ikke kan få gebyret
refunderet fra deres kommune, yder DPF tilskud på kr. 2000. således at klubberne
reelt ikke har udgiften. DPF påtager sig at søge kommunen om tilskuddet på
klubbens vegne.
Lars deltager i DIF Toplederseminar i forbindelse med Sport 2016 i Herning.
Der er han blevet bedt om at fortælle om forbundets forløb med rekruttering og
jobopslag i forbindelse med besættelse af bestyrelsespost.
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4. Budget/Regnskab
Mette gennemgik budget og likviditetsrapport. Budgettet ser ud til at holde rigtigt
fint.
Der er søgt kongrestilskud for vores deltagelse i kongres i CEP, og der vil blive søgt
refusion for FIPJP kongres, når den er afholdt.
Mette og Bjarne udarbejder sammen et regelsæt for dommerafregning.
5. Strategiaftalen
Lars, Robert, Kenneth og Pernille er styregruppe i forhold til strategiaftalen. Resten
af bestyrelsen er velkomme i det omfang de har lyst til at deltage.
Inden beslutningen om strategisporene tages, skal hele bestyrelsen og udvalgene
høres.
Møde 3 afholdes i morgen, torsdag den 24. november.
Bestyrelsen bakker op om, at der arbejdes videre med følgende hovedoverskrifter:
 Rekruttering og Fastholdelse
 Organisation og Samarbejde
 Elite og Talentudvikling
6. Samarbejdet med DGI
Vi har holdt møde med DGI Petanque
Vi er allerede i gang med samarbejde om Bevæg Dig for Livet.
Kenneth har afholdt 2 Bevæg Dig for Livet-pilotforløb, et hos Le Petit Petanque og
et hos Assens Petanque Klub.
Vi planlægger også at tilbyde også et træningskultur kursus i samarbejde med DGI.
DPF laver en opvisningskamp ved DGI Landsstævnet lørdag den 1/7 2017
Karolinelunden i Ålborg. Vi deltager med de landsholdsspillere, som Eliteudvalget
udtager til VM i Mix-double.
DPF og DGI Petanque vil lave et strategisk visionsseminar, hvor vi vurderer om vi
vil ansøge om at blive visionsidræt. Hvis vi vælger at ansøge om det, bliver det
først i 2018, efter DGI Petanques interne organisering er på plads og efter DPF’s
indgåelse af strategiaftale med DIF.
7. Dialogseminar for klubberne
Vi afholder dialogseminar for klubberne søndag den 12. februar kl. 10 i Idrættens
Hus.
Vi spørger Jan Breumby, om han vil fungere som mødeleder. Indhold og form
udarbejdes af styregruppen som består af består af Mikkel, Henrik og Kenneth og
Jan. Kenneth indkalder gruppen til møde.
8. Mødekalender for 2017
Bestyrelsen planlagde mødekalender for 2017
Vi indhenter tilbud hos Starmasters for afholdelse af seminar for bestyrelse og
udvalg.
Mødekalenderen kan ses på petanque.dk. Pernille udsender mødekalender til
bestyrelsen
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9. Internationalt. VM FIPJP Kongres, EM Halmstad
Der er FIPJP kongres på Madagaskar i starten af december.
Lasse Franck fra det svenske boule forbund stiller op til FIPJP’s bestyrelse. DPF
bakker op om Lasses kandidatur.
EM i Halmstad gik rigtigt godt. Udgiften blev afholdt inden for det budget, som
oprindeligt blev afsat til deltagelse i EM i single.
Henrik arbejder på at lave en CEP Coach uddannelse.
10. Nyt fra udvalgene
TU holder møde den 4/12.
TU holder møde med TDUU den 12/3 og får afklaret dommerpåsætning samt
revideret klubmappen.
Ambitionen er at hele turneringsplanlægningen skal være på plads inden 1. april
Pernille sender lagerføringsaftalen med Jysk Emblem til Mikkel
EU har lagt træningssamlinger for 2017, og har udtaget spillere til trupperne.
De første træningssamlinger bliver med både herrer og damer, så spillerne får
mulighed for at træne mix-double inden VM, der afholdes i april i Gent.
Udvalget har planer om træning med videooptagelser.
Veteranerne udtages i marts måned.
I juni udtages herrer og damer i A trupperne til VM og EM.
På den måde får holdene mulighed for et længere optaktsforløb inden selve
mesterskaberne.
11. Evt.
Boule Hedebo har modtaget tilskud på kr. 5000,- fra DPF til deltagelse i finalespillet
i Euro Cuppen.
Formanden for Boule Hedebo, Poul Holdrup har bedt Robert takke bestyrelsen.
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