Bestyrelsesmøde DPF

Idrættens Hus
IKC mødelokale 1

Den 11. april 2018 kl. 16:30

Deltagere:

Lars Friis, Mette Ryberg Pedersen, Robert Kristiansen, Mikkel Hjorth, Bjarne
Lomholt, Erik Barfod, Pernille Toft

Afbud:

Henrik Toft, Kenneth Dreyer

Dagsorden:
1.

Meddelelser fra Formand/Sekretariat/Udviklingskonsulent
Lars informerede om deltagelse i diverse møder og konferencer.
Vi holder medlemsmøder omkring ny licensstruktur i september.
Robert deltager som DPF’s repræsentant i DIFs Årsmøde.
Lars har lavet Video-nyhedsbrev. Der har været mange positive tilbagemeldinger. Alle er enige
i, at vi skal fortsætte med det.
Pernille informerede om sekretariatets nuværende opgaver.
Medlemstallene er blevet offentliggjort af DIF og DGI, og i Petanqueforbundet er der i 2017
registreret 3218 medlemmer.
Vi har fået Shooting Templates. De sættes til salg i webshoppen.
Der foreligger skriftlig rapportering fra Udviklingskonsulenten.

2.

Budget/Regnskab
Mette har udsendt finansrapport.
Mette udarbejder likviditetsbudget.
Der har været afholdt intern og ekstern revision.

3.

Ny Kasserer- oplæg fra Mette
Forslaget blev godkendt og bliver lagt på hjemmeside og Facebook.

4.

Ny Hovedsponsor – oplæg fra Mette
Forslaget blev godkendt.

5.

Proces for udbetaling af præmier.
Arrangøren sender opgørelse over præmiebeløb og fordeling til kassereren. Vinderne sender
foto af præmiechecks med relevant information om beløb og kontonummer til kassereren, der
derefter sørger for udbetalingen.

6.

Nyt fra udvalgene
EU og TDUU: samarbejder om udvikling af en træneruddannelse.
Bjarne informerede om arbejdet med uddannelsen.
TDUU: er langt med planlægningen af årets dommeropgaver.
TU: Er ved at få det sidste på plads omkring SLT og DVC.
Der er aftalt returkamp for veteranerne mod Sydsvenske Bouleforbund. Kampen spilles den 13.
oktober hos Starmaster’s.
TU ændrer på kvalifikationen til næste år, så den kommer til at afspejle selve turneringsformen.
Der afholdes Klør 5 evalueringsmøde tirsdag d. 17. april kl. 19 hos Boule Hedebo.
TU udsender info om op- og nedrykning i SLT 2018 snarest.

7.

Strategiaftalen
- Rekruttering og Fastholdelse
Første møde i gruppen er afholdt, og der er indkaldt til møde igen den 25. april.

- Samarbejde med DGI
Pernille orienterede om afholdelsen af Petanquens Dag
- Talentudvikling
EU og TDUU: samarbejder om udvikling af en træneruddannelse.
Bjarne informerede om arbejdet med uddannelsen.
8.

Evt.
Pernille og Lars laver et udkast til Facebook strategi til behandling på næstkommende
bestyrelsesmøde.
TU og Erik Barfod holder DM møde. Dato aftales søndag.

