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Referat
1. Meddelelser fra sekretariatet, udviklingskonsulenten og formanden

Sekretariatet holder lukket i uge 17. Sekretariatet holder lukket 4 uger i sommerperioden.
Frem til sommerferien holder sekretariatet lukket torsdage i stedet for fredage.
Petanquens Dag aflyses på grund af for få tilmeldinger. Vi forsøger igen næste år med ændring af
konceptet.
Resultatet for medlemsregistreringen til CFR er endnu ikke offentliggjort, men allerede nu kan vi se, at vi i
år har et fald i medlemstal.
Kenneth orienterede om Petanque Camp.
Det var en god weekend, hvor deltagerne var tilfredse både med undervisning, det sociale aspekt og med
faciliteterne.
Vi skal huske at trænerne ved sådanne arrangementer skal være i påklædning, der reklamerer for DPF og
ikke for deres private sponsorer.
Det er vigtigt, at man på f.eks. Facebook kan se, at det er DPF der afholder arrangementet.
Kenneth skal orientere bestyrelsen løbende ved initiativer og planlægning af arrangementer, så udvalgene
har mulighed for at byde ind med ideer eller deltagelse.
Der er p.t. tilmeldt 9 personer til 1-2-træner uddannelse i Hvidovre i Påsken.
Kenneth har været på besøg hos vores nye klub Sydstevns og har planlagt besøg hos Poulsker.
Kenneth er i gang med at lave vores hjemmeside ”spilpetanque.nu”
Vi har holdt møde med DGI Petanque. Lars orienterede fra mødet, hvor bl.a. følgende blev drøftet:
DPF og DGI Petanque vil ansøge om at blive en visionsidræt i 2018 med forhåbentlig godkendelse i 2019.
Dette indarbejdes i vores DGI strategispor.
DGI sporet sendes til gennemsyn hos DGI, så de får mulighed for at nikke til indholdet.
Vi aftalte også, at vi vil arbejde på en fælles turnerings struktur, som vi ønsker igangsat på et tidspunkt
efter 2021.
DGI Petanque har bedt om hjælp til at få udarbejdet instruktionsvideoer. Kenneth har lovet at undersøge
mulighederne for at lave fælles instruktionsvideoer.
Lars orienterede fra DIF’s Strategiske dialogseminar, hvor han deltog sammen med Henrik.

2.

Budget/Regnskab
Mette har holdt Internt revisionsmøde med Kim Rasmussen.
Der var ikke nævneværdige kommentarer til regnskabet.
Årsregnskabet 2016 er afsluttet og vi endte med en egenkapital på 316.000,Regnskabet skal underskrives i Maj af hele bestyrelsen

3.

KUF Samarbejde
Lars og Mette deltog i KUF generalforsamlingen. Der blev ved mødet besluttet generelle prisstigninger i
kontorfælleskabet samt indført leje på 500 kr. pr. gang for brug af KUF mødelokalerne.
Det bliver en voldsom stigning for vores forbund, så vi ser os derfor om efter andre løsninger.

4.

Strategiaftalen
Kenneth gav en status på strategiarbejdet.
Vi holder næste strategimøde med DIF den 24. april og skal aflevere de endelige spor 1. juni.
Vi er fortrøstningsfulde. Det ser godt ud og vi kører efter planen.

5.

Boulebar
Benny og Kenneth kontakter Boulebar for et samarbejdsmøde.

6.

Repræsentantskabsmøde
Der er ikke nogen af bestyrelsesmedlemmerne, der har ønske om at forlade bestyrelsen ved det
kommende repræsentantskabsmøde.

7.

Regler for forplejning og transport
De tilrettede regler blev godkendt.

8.

Klubmappen
Klubmappen er p.t. under revision.
Vi kigger på et system til administration af ranglistepoints. Eli har tilbudt at deltage i en eventuel
arbejdsgruppe.

9.

CEP
Henrik deltager i CEP Springmeeting i den kommende weekend i Luxembourg.
Der arbejdes fra CEPs side på en international træner/holdlederuddannelse. Uddannelsen skal foregå i
Luxembourg.
Henrik vil gerne være med til at tilrettelægge uddannelsen.
Nyt fra udvalgene
TDUU har holdt dommer samling.
Dommerpåsætningen for sæsonen er næsten på plads.
Desværre har 4 dommere trukket sig i år.
Der bliver afholdt dommeruddannelse senere på året.
TU: Ønsker et udvidet samarbejde med EU omkring kalendere, samlinger og ranglisteturneringer.
Udvalget har mange arbejdsopgaver lige nu, men samarbejdet er godt og arbejdet glider støt og roligt
fremad.
EU: Har afholdt udtagelse til Veteran EM og Nation Veteran Cup.

10. Evt.

Dagsordenpunkter til næste bestyrelsesmøde:
 Evaluering af dialogseminar og af Seminar for bestyrelse og udvalg.
 Gevinster og pengepræmier til turneringer.
 Underskrivelse af regnskabet.

Ref. Pernille Toft

