Bestyrelsesmøde DPF

Idrættens Hus
IKC mødelokale 1

Den 3. oktober 2018 kl. 16:30

Deltagere:

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

Afbud:

Referat:
1.

Meddelelser fra Formand/Sekretariat/Udviklingskonsulent
Lars refererede fra deltagelse i internationale mesterskaber. Ved VM i Canada blev der afholdt
FIPJP kongres. Man har lovet, at der kommer et referat på engelsk.
Ved EM for kvinder blev Lars bedt om at tale ved det franske forbunds kongres i januar 2019. Man
vil gerne høre, hvordan vi griber tingene an i Danmark.
Lars har aftalt med Mike Pegg, at vi i samarbejde med CEP laver små videoer om petanque regler
og dommergerningen. Vi søger DIF og diverse fonde til formålet.
Pernille informerede om sekretariatets nuværende fokusområder og om deltagelse i DIF
sekretariatsledermøde og budgetmødet.
Kenneth har sendt oversigt over hans nuværende aktiviteter til bestyrelsen. Han har i dag deltaget
i ICK konsulentdag og refererede kort derfra.
Kenneth sørger for, at materialet til indstilling af årets frivillige udsendes snarest.
Robert har deltaget i DIF budgetmøde lørdag den 29. september.

2.

Budget 2018/Regnskab
Blev gennemgået

3.

Budget 2019
Blev tilrettet

4.

Repræsentantskabsmøde
•Deltagelse/betaling/forplejning:

Bestyrelsen ønsker at fastholde det nuværende koncept med betaling for deltagelse i
repræsentantskabsmøde.
•Hæderstegn

Blev drøftet
•Årets Frivillige

Der er deadline den 27. oktober, hvorefter bestyrelsen udvælger ved afstemning.
•Hvem genopstiller?

Blev gennemgået
•Indkomne forslag

Der er indkommet et forslag fra Torslunde IF. Vi meddeler klubben, at punktet ikke kan
behandles på repræsentantskabsmøde som forslag. Forslaget sendes i stedet til det relevante
udvalg, og klubben opfordres til at rejse emnet ved repræsentantskabsmødet under punktet
eventuelt.
•Licensforslaget

Forslaget udsendes til klubberne sammen med resten af repræsentantskabsmaterialet.

•Tema drøftelse

Vi afholder ikke temadrøftelse i år. I det nye år drøftes muligheden for at afholde det ved
repræsentantskabsmødet i 2019 eller ved en anden lejlighed.
•Udvalgsberetninger

Udvalgenes beretninger behøver ikke at være skriftligt udsendt med dagsorden, men kan i
stedet fremlægges mundtligt.
Eventuelle skriftlige beretninger sendes til den øvrige bestyrelse senest den 18. oktober.
Lars sender formandsberetning senest den 18. oktober.
5.

Kommunikation med klubberne via offentlige medier
Vi skal huske, at vigtig information, der er lagt på forbundets Facebook, også lægges på
hjemmesiden.

6.

Regler for bestyrelses og udvalgsmedlemmers påklædning ved DPF-arrangementer.
Bestyrelsen henstiller til at man, når man repræsenterer forbundet eller en af forbundets udvalg,
som minimum fremtræder i reglementeret petanquepåklædning.

7.

Fundraising: Robert deltager i næste møde.
8.

Nyt fra udvalgene

TU:
Har overrakt medalje til Lasse Dithmar med tallet 55 indgraveret i anledning af hans skud rekord.
Vinterturnering Vest bliver tilrettelagt i uge 42.
Der spilles SSBF landskamp den 13/10 og DVC finale den 14/10.
SLT datoer 2019 er en udfordring grundet internationale mesterskaber og helligdage.
EU:
Holder Scout træning 12-13 januar 2019
Henrik refererede fra VM for Herrer og EM for kvinder.
TDUU:
Ingenting
9.

Strategiaftalen
- Rekruttering og Fastholdelse

Kenneth informerede.
- Samarbejde med DGI – status og drøftelse af fremtidigt samarbejde.
Vi har sammen med DGI udarbejdet et samarbejdsdokument, der er sendt til godkendelse i
”Bevæg dig for Livet.”
- Talentudvikling

Kraftcentrene kommer ikke til at ligge i en enkelt klub, men i stedet i 2 områder bestående af flere
klubber i henholdsvis øst og vest.
10.

Evt.
Lars orienterede om korrespondance med Mark Andersen
Næste møde 28. november kl. 16:30
Bestyrelsens datoer:
16. okt.

Forretningsudvalgsmøde
17.

nov.

Repræsentantskabsmøde

28.

nov.

1. Bestyrelsesmøde efter rep. mødet

Øvrige datoer:
11. – 14. okt.

EM Triple U23 og Juniorer

