Bestyrelsesmøde DPF

Idrættens Hus
KUF mødelokale 1

Den 28. februar 2018 kl. 16:30
Deltagere:

Lars Friis, Mette Ryberg Pedersen, Robert Kristiansen, Mikkel Hjorth, Bjarne Lomholt,
Erik Barfod, Kenneth Dreyer, Pernille Toft, Henrik Toft (indtil kl. 17:30)

Afbud:

Dagsorden:
1.

Meddelelser fra formanden/Sekretariat/Udviklingskonsulent
Lars refererede fra møde med DGI
Pernille informerede om sekretariatets løbende opgaver. Vi er færdig med
medlemsregistreringen for 2017. Det ser ud til at vi har fået en svag stigning i medlemstallet.
Kenneth refererede fra arbejdet med DIF soldaterprojekt og fra arbejdet med foreningshus.
Henrik, Lars og Kenneth holder møde med klubberne i vest om indendørs faciliteter. Der er
tilmeldt 11 klubber.
Der er ca. 40 hold tilmeldt Petanque Camp.

2.

Budget/Regnskab
Mette holder møde i den kommende uge med henholdsvis ekstern og intern revision.
Regnskabet fra 2017 viser et fint overskud.
Samarbejdet med AL bank er ophørt

3.

Status Licensgruppemøde
Bestyrelsen bakker op om arbejdsgruppens forslag til ny struktur.
Vi inviterer formænd og kasserere fra medlemsklubberne til orienteringsmøde forud for
repræsentantskabsmøde 2018, hvor forslaget sættes til afstemning.

4.

Referater fra udvalgsmøder
Formanden opfordrer udvalgene til at offentliggøre udvalgsreferater senest 14 dage efter
mødets afholdelse.

5.

Klubmappen/Turneringsmappen – Status
Turneringsudvalget er næsten færdig med arbejdet med en ny turneringsmappe.
Bestyrelsen gennemgik materialet, der forventes offentliggjort i slutningen af næste uge.

11.

Klage fra Hvidovre
Hvidovre har klaget til forbundet over ændringen af DVC.
Dels klages der over, at deltagelse tilbydes til spillere fra andre forbund, dels over at
holdstørrelsen ændres fra 7 til 5 mand.
Den første del af klagen afvises med den begrundelse, at samarbejde med andre forbund er en
del af forbundets strategiaftale med DIF. Forretningsudvalget har desuden godkendt
samarbejdet den 15. februar 2018.

Den anden del af klagen vedrører Turneringsudvalget kompetenceområde. Den del af klagen
sendes derfor til behandling dette udvalg.
6.

Arbejdsfordeling udvalgene imellem
TU arbejder på et system, der skal lette proceduren omkring registrering af ranglistepoint.

7.

Nyt fra udvalgene
EU: Udvalget bestiller nye jakker til Forbundet. Bestyrelse, udvalgsmedlemmer og ansatte får
udleveret en jakke med navn. Muligheden for at købe jakker tilbydes landsholdsspillere og
øvrige petanquespillere. Desuden købes ekstra jakker til udlån.
Forbundet har fået en invitation til at deltage i 2éme Trophee de L’équipe i Frankrig.
Turneringen er en invitationsturnerings for nogle af de bedste hold i verden, så vi er meget
stolte af at være kommet med i det gode selskab.
TDUU: TDUU har holdt dommer samling. Det var en god samling til trods for, at der desværre
var en del afbud.

8.

Ny protektor for Dansk Petanque Forbund
Vi kontakter kongehuset med ønske om en ny protektor, når den officielle sørgeperiode er
overstået.

9.

Strategiaftalen
- Rekruttering og Fastholdelse
Der er nedsat rekrutteringsarbejdsgruppe bestående af Erik Barfod, Kenneth Dreyer, Niels Ege,
Einar Stærk og Thomas Andersen

– Samarbejde med DGI
Vi har afholdt møde med DGI om fælles visionsarbejde. Der er nedsat en arbejdsgruppe
bestående af Kenneth Dreyer og Rune Risgaard, idrætskonsulent i DGI, der skal udarbejde et
udkast til en partnerskabsaftale / fælles visionsaftale. Udkastet skal være klar inden 1. maj 2018
Vi har udsendt invitation til Petanquens dag i samarbejde med DGI Petanque.

- Talentudvikling
Kenneth, Henrik og Bjarne har udarbejdet en træner 1 uddannelse, der udbydes i efteråret
2018. DPF udpeger relevante deltagere, og uddannelsen tilbydes endvidere til andre
interesserede.

10.

Klage over udeblivelse af Klubben Petanque Alliance ved Vinterturnering Vest
Mette sender en bøde til Petanque Alliancen pga. udeblivelsen.

11.

Evt.
Punkterne ”Ny Kasserer” og ”Ny sponsor” udsættes til næste møde.

