Forretningsudvalgsmøde DPF

Idrættens Hus
KUF Mødelokale
Hus A 3. sal

Den 31. januar 2017 kl. 15:00

Deltagere:

Lars Friis, Robert Kristiansen, Mette Ryberg Pedersen, Pernille Toft

Referat
1. Nyt fra Sekretariat og Formand
•

Pernille informerede om forberedelserne til Petanques dag. Vi spørger Anni og
Benny, om de vil repræsentere DPF i henholdsvis Føvling og Høng. Vi beder
Kenneth om at deltage i Føvling.

•

Vedrørende henvendelse fra Le Petit Petanque; En klubs medlemmer kan ikke gå
fra at have alm. medlemslicenser til at spille på en holdlicens, jfr. bestemmelse i
klubmappen. Pernille informerer John Busk.

•

Lars har været til Toplederseminar i Herning. Emnet for seminaret var ”Robusthed
og Diversitet”. Lars manglede, at man have benyttet seminaret til i stedet at
snakke strategiaftaler.

•

Lars holdt ved Toplederseminaret et oplæg om DPF’s arbejde med rekruttering.
Oplægget blev taget rigtigt godt imod, både under selve seminaret og
efterfølgende, hvor flere forbund har bedt Lars om at besøge dem ved deres
bestyrelsesmøder og fortælle mere.

•

DPF støtter Lotte Bücherts opstilling til genvalg til DIF’s bestyrelse.

2. Økonomi ved Mette
• Mette orienterer Hvidovre og Tappernøje om, at klubmappens regler vedrørende
refusion skal overholdes, hvorfor deres ansøgning om refusion afvises på grund af
for sen indlevering.
Vi skal sende reminder til klubberne om refusionsreglerne, når invitationen til
sommerlandsturneringen udsendes.
• Vi har fået kongrestilskud for Henriks deltagelse ved VM på Madagaskar, og på
både Henrik og Lars møde i Strassburg.
Mette rykker for kongrestilskud for Lars deltagelse ved VM Madagaskar.
• Mette kontakter KUF for at få en specifikation af regning.
3. Genforhandling af aftalen med DIF Økonomi
Aftalen er udløbet 31/12 2016. Mette kontakter DIF økonomi om en forlængelse.

4. Bestyrelsens dagsorden
Dagsorden til bestyrelsesmødet i morgen blev gennemgået.
5. Samarbejdet med DGI
DPF indkalder til næste møde, der afholdes i april. Pernille finder forslag til dato.
6. Strategiaftalen
Vores strategiske spor er blevet godkendt af DIF’s bestyrelse.
Næste møde i strategigruppen afholdes på mandag den 6. februar kl. 12-14
7. Dialogseminaret
FU er usikre på om bestyrelse og udvalg er inviteret?
8. VM i Gent – skal vi arrangere en tur for bestyrelsen eller medlemmerne?
Nej
9. Rep-mødet 2017 – hvem vil/skal med til Vingsted – planlægning!
Robert, Lars og Pernille deltager. Vi arrangerer en tur derover i slutningen af marts.
Pernille udsender forslag til dato.
10. Evt.
• TU har sendt et oplæg til regler for forplejning og transport.
Pernille udarbejder et udkast reglement på baggrund af oplægget til næste
bestyrelsesmøde.
• Mette flytter 1. marts. Indtil da fremgår ingen adresse for hende på hjemmesiden.
Post til kassereren kan i perioden sendes til sekretariatet.
• Vi indkalder de nye bestyrelsesmedlemmer til et kort opfølgningsmøde, for at høre
om de er kommet godt i gang. Lars og Pernille deltager.
• Kr. Såby vil gerne udmeldes af DPF. I vedtægterne står: ”Et medlemskab er
gældende indtil det skriftligt med mindst 2 måneders forudgående varsel til den 1.
januar er bragt til ophør.” Kr. Såby er således tidligst udmeldt pr. 31/12 2017.
Pernille skriver til klubben.
• Pernille er i gang med oversættelsen af de internationale spilleregler. Når TDUU har
godkendt de sidste rettelser, udsender Pernille reglerne til klubberne med
markering af de afsnit hvori der er er ændringer. Reglerne lægges desuden på
hjemmesiden.

