Bestyrelsesmøde DPF

Idrættens Hus
IKC mødelokale 1

Den 15. august 2018 kl. 16:30

Deltagere:

Lars Friis, Robert Kristiansen, Mikkel Hjorth, Bjarne Lomholt, Henrik Toft,
Pernille Toft

Afbud:

Mette Ryberg Pedersen, Erik Barfod, Kenneth Dreyer

Referat:
1.

Meddelelser fra Formand/Sekretariat/Udviklingskonsulent
Formanden har udgivet et par video-nyhedsbreve siden sidst. Der er stor opbakning til den måde
at formidle på, og vi har kun modtaget positive tilbagemeldinger.
Pernille informerede om sekretariatets løbende opgaver, om VM/EM-tilmeldinger og om den
kommende Nations Veteran Cup i Hvidovre.
Kenneth deltager ikke i dag, da han er på uddannelse. Pernille taler med Kenneth om foto til
træner-materialet.

2.

Budget/Regnskab
Lars gennemgik regnskabet. Det ser fint ud.
Budgetønsker fra sekretariat og udvalg er modtaget og indarbejdes i det budgetforslag, der bliver
fremlagt på næste bestyrelsesmøde.
• Regnskab EM Veteraner v/Henrik
Regnskabet blev fremlagt, og muligheden for fremtidige tilsvarende arrangementer blev drøftet.

3.

DM Evaluering
• Overordnet
DM 2018 blev drøftet.
Kliken har overordnet været tilfredse med afholdelsen og vil ikke have noget imod at afholde
DM igen en anden gang.
Mikkel Hjort gav en evaluering af mesterskabet på et overordnet plan.
• Henvendelse fra Einar Stærk
Einar Stærk har sendt forslag om DM. Forslagene vil blive behandlet i Turneringsudvalget.
• Henvendelse fra Torben Vous
Bestyrelsen anser ikke, at forbundet kan være ansvarspådragende i forhold til tilskueres og
forbipasserendes rygning. DPF vil dog opfordre de arrangerende klubber til at sikre acceptable
forhold for både rygere og ikke-rygere under turneringer.
DPF vil til kommende danmarksmesterskaber benytte sloganet ”Vis hensyn med din rygning”.
• Henvendelse fra Lars Jørgen Kongesbak
TDUU har svaret på henvendelsen.

4.

Nyt fra udvalgene
TDUU:
Udvalget arbejder på nye initiativer til rekruttering af nye dommere.

TU:
Afholder DM i Præcisionsskydning på søndag.
EU:
Eliteudvalget har udarbejdet Strategi for 2019 – 2020.
Henrik gennemgik strategien i hovedtræk.

5.

Strategiaftalen
Referat fra Evalueringsmøde med DIF Konsulent Torben Bundgaard.
Torben har godkendt slutdokument, og har indberettet det i DIF-systemet, så vi er på rette
spor.
- Rekruttering og Fastholdelse
Ingenting
- Samarbejde med DGI
Vi holder fællesmøde om visionsaftalen den 21. august.
- Talentudvikling
Ingenting

6.

Evt.
Lars orienterede om status vedr. kassererposten.

Bestyrelsens datoer:

2. okt.
16. okt.

4.

sep.

Licensmøde med klubberne

6.

sep.

Licensmøde med klubberne

28.-29. sep.

DIF Budgetmøde

Forretningsudvalgsmøde

3.

okt.

Bestyrelsesmøde

Evt. Forretningsudvalgsmøde

17.

okt.

Evt. Bestyrelsesmøde

17.

nov.

Repræsentantskabsmøde

28.

nov.

1. Bestyrelsesmøde efter rep. mødet

Øvrige datoer:
31.aug. -2. sep.
13.-16. sep.
27. – 30. sep.
5.– 7. okt.
11. – 14. okt.

Nations Veteran Cup
VM Triple Herrer
EM Triple Kvinder
EM Single Herrer og Kvinder
EM Triple U23 og Juniorer

