Forretningsudvalgsmøde DPF

Idrættens Hus
KUF Mødelokale
Hus A 3. sal

Den 27. februar 2018 kl. 16:00

Deltagere:

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

Referat
1. Nyt fra Sekretariat og Formand
Pernille informerede om ferieplanlægning og sekretariatets løbende opgaver. Pernille og Robert laver
oplæg til forbundets Persondatapolitik. Oplægget medtages på bestyrelsesmøde den 7. marts.
Lars refererede fra de seneste arrangementer, hvor han har deltaget, heriblandt mindehøjtidelighed for
vores protektor Prins Henrik.
Lars og Henrik og Kenneth deltager i møde med Vest klubberne om indendørs faciliteter den 12. marts.
2. Økonomi ved Mette
Mette holder revision med Ekstern Revision den 12. marts og med Intern Revision den 21. marts.
Mette genopstiller ikke til posten som kasserer. Vi skal finde en ny kandidat hurtigst muligt, så Mette kan
hjælpe den nye kasserer med at komme ind i opgaverne.
Mette laver en oversigt over de væsentligste arbejdsopgaver, så vi kan lave et opslag på hjemmesiden.
3. Status Licensgruppemøde
Gruppen har lavet et nyt forslag. Den videre proces drøftes ved bestyrelsesmødet den 7. marts.
4. Møde med DGI
Lars refererede fra møde med DGI om fremtidigt visionssamarbejde. Konsulenterne fra DPF og DGI,
Kenneth Dreyer og Rune Risgaard arbejder videre med formuleringen af et samarbejdspapir, der skal være
færdigt senest 1. maj.
5. Facebook ansvarlig
Vi vender problematikken på sekretariatsmøde den 7. marts.
6.

Dagsorden Bestyrelsesmøde
Blev gennemgået

7.

Ny protektor for Dansk Petanque Forbund
Vi indstiller til bestyrelsen, at vi ansøger om en ny kongelig protektor, når den officielle sørgeperiode er
overstået.

8.

Kenneth deltagelse i idrætskonference.
FU godkender deltagelsen.

9.

Klage fra Hvidovre.
Forretningsudvalget svarer Hvidovre, at deres klage ikke kan imødekommes.

10. AL Bank/Sponsor
AL Bank har opsagt samarbejdet. Vi skal derfor søge en ny hovedsponsor, der gerne skulle støtte os med
50.000,- om året.
Mette laver et udkast til et opslag, der indeholder en beskrivelse af, hvad en hovedsponsor får for deres
penge.
Vi vender forslaget på bestyrelsesmødet den 7. marts.
11. Evt.
Datoer for NVC i Holland og Single EM skal tilføjes Bestyrelsens kalender på mødeindkaldelserne.
.

