Bestyrelsesmøde DPF
Den 17. maj 2017 kl. 16:30
Deltagere:

Karlslundehallerne
Kongens Enge
2670
Karlslunde

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

Afbud:

Referat:
1.

Meddelelser fra sekretariatet, udviklingskonsulenten og formanden
Lars informerede fra forretningsudvalgsmødet den 16. maj og fra DIF’s årsmøde
den 6. maj.
Pernille informerede om sekretariatets løbende opgaver. Der er mange
arrangementer og opgaver resten af året, så udvalgene opfordres til at være i
god tid med opgaver, hvor sekretariatet er involveret.
Kenneth informerede om arbejdet med 1-2-træner og arbejdet med
strategiaftalen, der skal være på plads i slutningen af denne måned.
Kenneth informerede om pilotprojekt om træningskultur-kursus, der er udviklet i
samarbejde med DGI. Kenneth sender materialet til bestyrelsen.
Lars informerede om overvejelser om at indgå samarbejde med Minigolf og Dart
om fysiske faciliteter.
Niels Nygård er inviteret til at deltage i vores bestyrelsesmøde den 16/8
Lars informerede om møde mellem KUF og DIF. Vi afventer resultatet.

2.

Budget/Regnskab
Budgettet blev drøftet og regnskabet blev underskrevet.
Likviditetsbudgetter bliver fremsendt senere.

3.

Gevinster og pengepræmier til turneringer.
Der må gerne udbetales pengepræmier ved både DPF turneringer og ved
klubbernes turneringer. Det er modtageren, der selv har pligt til at indberette
gevinster til SKAT.

4.

Strategiaftalen
Lars informerede om arbejdet med Strategiaftalen. Vi er lige ved at være færdige
med det materiale, der skal afleveres til DIF’s bestyrelse inden 1. juni.

5.

Boulebar
Benny og Kenneth tager kontakt til Boulebar inden sommerferien.

6.

Repræsentantskabsmøde
Der er nu kommet datoer for VM i Kina. De falder sammen med den planlagte
dato for repræsentantskabsmødet. Repræsentantskabsmødet flyttes derfor til den
19/11 2017.
Robert, Lars og Pernille tager til Vingsted den 23. maj for at se på muligheden for
at afholde repræsentantskabsmødet der.

7.

Klubmappen
TU vil ajourføre mappen snarest.

8.

CEP
Henrik har været til Springmeeting i CEP. Hans referat derfra er udsendt til
bestyrelsen.
Forslag til CEP kongressen skal stilles inden 10. juni.
DPF foreslår at single runden i Eurocuppen nedlægges igen, da det kræver flere
baner og ekstra overnatning. Henrik sørger for at forslaget bliver fremsendt
rettidigt.
Nations Veteran Cup:
Der er 7 nationer tilmeldt til NVC. Vi regner med at Wales eftertilmelder sig, så
vi når op på 8 nationer.
EM for Veteraner
Henrik orienterede om, hvor langt vi er.
Sekretariatets rolle og forventninger til overskud blev debatteret.
Vi forventer et overskud på kr. 20.000,-.
Junior EM piger/drenge.
Sekretariatet sender svar til CEP om, at vi stemmer imod at Junior EM opdeles i
piger og drenge.
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9.

DM
Mikkel informerede om de foreløbige tiltag.
Tilmeldingsperioden bliver 6. – 27. juni.

10. Nyt fra udvalgene
Bjarne orienterede fra TDUU og om dispensationsansøgninger.
Mikkel/TU orienterede om nye skemaer til resultatindberetninger og om
præcisering af seedningsindplacering ved ranglisteturneringer.
11. Evaluering af Dialogseminar
Form og indhold blev drøftet.
12. Evaluering af Seminar for bestyrelse og udvalg
Form og indhold blev drøftet.
13. Opgaver til Kommunikationskoordinator
Benny søger sponsorer til DM, Nations Veteran Cup og Veteran EM.
Han tager kontakt til Peter Roslev fra KIF
14. E-sport
Bjarne er tilmeldt til dialogmøde
15. Evt.
• Gibraltar Petanque har henvendt sig til Lars, da de søger en venskabsklub.
Mikkel prøver at formidle kontakt til en dansk klub.
• Punktet ”Overnatning op til deltagelse i landskampe” sættes på næste
dagsorden.

