Forretningsudvalgsmøde DPF

Idrættens Hus
KUF Mødelokale
Hus A 3. sal

Den 15. august 2017 kl. 15:00

Deltagere:

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

Referat
1.

Nyt fra Sekretariat og Formand
Pernille informerede om status på sekretariatets opgaver.
Formanden fortalte om, hvad han havde lavet siden sidst. Bl.a. har han været til World
Games med landsholdet. Der var kæmpe interesse for vores forbunds livestreaming ved
turneringen.
Lars og Henrik påtænker at komme med information om OL 2024 i nærmeste fremtid.

2.

Økonomi ved Mette
Der bliver udsendt finansrapport i næste uge.

3.

KUF
Der er lige nu ikke noget nyt. Vi forventer at høre mere omkring DIF’s Årsmøde.

4.

Status ansøgning fra Søren Skov Petersen
Kenneth har kontakten til Søren. Han informerer om status ved bestyrelsesmødet i
morgen.

5.

Samarbejde med Dart og Minigolf
Konsulenterne for de tre forbund er i gang med at udarbejde et kommissorium til deres
respektive bestyrelser.

6.

Dansk Petanque Forbunds eventuelle deltagelse i programserie på TV2 Lorry
Lars kontakter Thomas Uhrskov med besked om, at DPF gerne vil deltage.

7.

Strategiaftalen
FU anbefaler, at Bestyrelsen indstiller til DIF administration, at strategiaftalen accepteres
med tilfredshed, og at DIF’s bemærkninger er taget til positiv efterretning.

8.

Folder (reklamefolder for DPF)
Lars og Pernille har holdt møde med DIF’s Kommunikationskoordinator. Hun har
anbefalet os ikke at bruge tid og penge på at lave pjecer og foldere, men i stedet at lave
noget video. Vi har kontakt til Thomas Uhrskovs produktionsselskab for at deltage i
programserie på TV2.

9.

Rep.- mødet 2017
Vi holder repræsentantskabsmøde i Tilst. Brabrand er værtsklub.
Pernille udsender 1. indkaldelse med reminder om sidste frist for forslag til mødet.
Vi mangler en PR- og Kommunikationskoordinator.

10.

Licenser (Beregning af omkostninger)
Lars og Pernille har lavet oplæg ændring af licensstrukturen

11.

Dagsorden Bestyrelsesmøde
Blev gennemgået

12.

Evt.
Pernille er ikke til rådighed for møder i uge 36

