Referat Repræsentantskabsmøde den 17/11 2018
Punkt 1: Valg af dirigent og referent(er)
Formanden, Lars Friis bød velkommen og Henrik Wolfhagen. Ledøje, blev valgt som dirigent. Forbundets
ansatte, Pernille Toft og Kenneth Dreyer blev valgt som referenter.
Dirigenten gennemgik formalia omkring mødets lovlighed og beslutningsdygtighed.
28 af forbundets 67 stemmeberettigede klubber var repræsenteret og udgjorde tilsammen med bestyrelsens 7
stemmer 108 stemmer. Repræsentantskabet var således i henhold til vedtægterne beslutningsdygtigt.

Punkt 2: Valg af stemmetællere
Kim Rasmussen Pétanque Holbæk, Mia Carlsson Star Master’s og Claus Petersen, Høng Petanque Club blev valgt
som stemmetællere

Punkt 3: Formandens beretning samt beretninger fra de faste udvalg.
Formanden, Lars Friis bad forsamlingen afholde en stille stund i respekt for dem, der i årets løb er gået bort.
Lars Friis aflagde derefter formandens mundtlige beretning, der kan læses på hjemmesiden her…
Lars Friis overrakte Club 100 nål til Henrik Vedel. Poul Holdrup, Boule Hedebo modtog Club 100 nålen på vegne
af Lasse Dithmar og Club 200 nålen på vegne af Morten Saxild. Henrik Toft, Star Master’s modtog Club 200 nål
på vegne af Camilla Svensson.
Jørgen Nielsen, Boule Hedebo kåret som ”Årets Frivillige” og modtog DPF’s fortjenstnål og vandrepokal, samt
vingave fra forbundet. Læs klubbens indstilling på hjemmesiden her…
Vin blev uddelt til afgående bestyrelses og udvalgsmedlemmer.
Henrik Toft, Star Master’s Petanque blev tildelt Dansk Petanque Forbunds Æresnål. Motivationen kan læses
her…
Uddrag af debatten i forbindelse med formandens beretning:
Ved spørgsmål om petanquesportens eventuelle indlemmelse i OL-programmet informerede Lars om, at Europa
i sådant tilfælde sandsynligvis vil få tildelt 3 pladser, som Danmark derefter skal forsøge kvalificere sig til. Skulle
det ske, at en af de øvrige boulesporter bliver valgt, vil Dansk Petanque Forbund indlemme aktiviteten under
forbundet og dermed under DIF, der er Danmarks Olympiske Komite.
Lars takkede ja til Chalots tilbud om hjælp til at skaffe sponsorere til forbundet, og opfordrede til at andre
tilmeldte sig et Ad Hoc udvalg med dette formål.
Jan Pedersen Torslunde, havde indsendt et forslag om spil på tid i Sommerlandsturneringen, der blev afvist som
repræsentantskabsforslag og videresendt til behandling i Turneringsudvalget.
Jan mente, at beslutningskompetencen burde ligge hos repræsentantskabet, og at man burde kunne tage
beslutninger om alle forhold der.
Lars svarede, at ifølge forbundets vedtægter ligger beslutningskompetencen i udvalgene. Der er planer om at
nedsætte et udvalg til at se på revision af vedtægterne, men det vil muligvis ikke gøre nogen forskel i forhold til
netop denne problematik.
Det er dog altid muligt at stille forslag om ændring de reglementer, der udstikker udvalgenes
kompetenceområder.

Dirigenten supplerede med at bekræfte beskrivelsen af kompetencefordelingen og oplyse om, at
repræsentantskabet har mulighed for at udstede og vedtage anbefalinger til de siddende udvalg.
Formandens beretning blev taget til efterretning.
Turneringsudvalgets beretning
På baggrund af indlæg fra salen svarede Mikkel Hjort, at Turneringsudvalget vil kigge på at ændre navnet på
veterankampen mod Sydsvenske Bouleförbundet, så det ikke fremover kaldes en landskamp.
På spørgsmålet om opkvalificering af krav til arrangører af DM svarede Mikkel, at det ikke har været nemt at
finde klubber, der ønsker at afholde DM. Man har derfor lavet et nyt tiltag, hvor klubberne fremover kan byde
ind på afholdelse af flere DM ‘er i træk, og der er allerede nu 3 klubber, der har budt ind.
Desværre er det på grund af banernes beskaffenhed i Danmark ikke sikkert, at det vil blive muligt at opfylde
spillernes ønsker om mere teknisk krævende baner.
DVC har haft trange kår, og derfor ændrede man på turneringen i 2018. Det blev ikke helt den succes, man
havde håbet på, måske også fordi nogle klubber valgte at modarbejde turneringen. Man vil kigge på turneringen
igen, og se om der skal ændres i strukturen.
Med hensyn til spillesystemer ved ranglisteturneringer viser resultatet af udvalgets spørgeskema, at ca.
halvdelen af dem, der svarede ønskede at spille pulje/Cup system ved ranglisteturneringer, og den anden
halvdel ønskede Swiss systemet.
Teksten i Turneringsmappen ændres således, at klubberne får tilladelse til, udover at spille i ensfarvet tøj, også
får tilladelse til at spille i klubtøj.
Omkring afvikling af SLT forsøger udvalget at fordele belastningen ved at skulle spille på den anden side af
Storebælt, så det i længden ikke belaster nogle klubber forholdsvis mere end andre. Man vil i løbet af vinteren
kigge på en måde at løse den problematik, der er omkring afslutningen af SLT, sådan at vinderne af de
forskellige puljer markeres på dagen.
Der var under udvalgets beretning desuden debat om, hvorvidt det burde være tilladt at spille i landsholdstøj,
når man ikke er på landsholdet.
Lars Friis pointerede at beslutningen om at alle måtte spille i landsholdstøj er taget af Forretningsudvalget.
Det er helt almindeligt, også i udlandet, at man kan købe de forskellige nationers landsholdstøj og spille i det.
Turneringsudvalget vil i løbet af vinteren kigge på, om der skal ændres på reglerne for beklædning ved DM.
Beretningen blev taget til efterretning.
Eliteudvalgets beretning
Som svar på kommentarer fra salen sagde Henrik Toft:
Vi skal huske at fejre vores sejre og de resultater vi får. Det kan være hårdt at sidde udenfor og se på, når det er
de små marginaler, som f.eks. et enkelt griseskud fra modstanderne på 10 meter, der afgør om man er videre i
mesterskabet eller slået ud.
Vores spillere agerer under et kæmpe pres, ikke mindst netop på grund af, at der bliver streamet hjem til. Det er
stadigt nyt for spillerne, at deres præstationer transmitteres direkte, og håndteringen af dette område skal der
arbejdes med i Eliteudvalget.
Selve streamingen er en udfordring, vi gerne tager op. Danmark er et af bare 4-5 nationer, der bruger
livestreaming, og vi arbejder hele tiden på at gøre det bedre, og at gøre det interessant for dem, der ser på.
Beretningen blev taget til efterretning.
Træner/Dommer/uddannelsesudvalgets beretning
Vi mangler flere aktive dommere. Klubberne opfordres derfor til at sørge for at få uddannet dommere.
Udvalget har udarbejdet et forslagskatalog med ideer, der blandt andet kunne fremme lysten til at være
dommer. Ideerne skal vendes med Turneringsudvalget og også debatters på den kommende dommersamling.
Beretningen blev taget til efterretning.

Appeludvalgets beretning
Henrik Wolfhagen takkede Jens Carlsson og Doris Erlandsen for deres arbejde i udvalget. Det er ikke altid let at
finde frem til de afgørelser i de sager, der bliver fremlagt, og det er rart, at der er nogen, der tør tage kampen op
på øretævernes holdeplads.
Beretningen blev taget til efterretning.

Punkt 4: Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger

Punkt 5: Behandling af indkomne forslag
Forslag nr. 1 Forslag til ændring af licensstruktur
Dirigenten præciserede inden afstemning, at forslaget ikke er et vedtægtsændringsforslag, men et forslag til
/licensstrukturafgiftsstruktur, der kan ændres ved fremtidige repræsentantskabsmøder.
Desuden indebærer en vedtagelse af forslaget, at holdlicensen bortfalder.
Forslaget blev vedtaget med stemmerne 96 for – 12 imod

Punkt 6: Fremlæggelse af næste års budget – herunder fastlæggelse af kontingent og licenssatser
Kassereren Mette Ryberg fremlagde budgetforslaget.
Budgettet for vinterlandsturneringen rettes ned til kr. 6000,Budgettet blev vedtaget.

Punkt 7: Valg
Næstformand for en 2-årig periode - Robert Kristiansen blev genvalgt
Kasserer for en 2-årig periode - Ulla Poulsen blev valgt
Turneringsudvalgsformand for en 2-årig periode - Mikkel Hjorth blev genvalgt
Træner/dommer/uddannelsesudvalgsformand for en 2-årig periode - Bjarne Lomholt blev genvalgt
1 medlem af Turneringsudvalget for en 2-årig periode - Susanne Ryberg blev genvalgt
1 medlem af Turneringsudvalget for en 1-årig periode – Vakant. Udvalget bemyndiges til at supplere sig selv
frem til næste repræsentantskabsmøde.
1 medlem af Eliteudvalget for en 2-årig periode - Johnny Hofhøj blev valgt
1 medlem af Eliteudvalget for en 2-årig periode - Jens Carlsson valgt
1 medlem af Eliteudvalget for en 1-årig periode - Erik Erlandsen blev valgt
1 medlem af Træner/Dommer/Uddannelsesudvalget for en 2-årig periode - Claus Pedersen blev genvalgt
1 medlem af Appeludvalget for en 2-årig periode - Claus Kulmbach blev valgt
1 medlem af Appeludvalget for en 1-årig periode Einar Stærk blev valgt
1. suppleant til Appeludvalget for en 2-årig periode – Anni Saxild-Hansen blev genvalgt
2. suppleant til Appeludvalget for en 2-årig periode – Glenn Bernstein blev valgt
1 ekstern revisor for en 1-årig periode - Rådgivnings og Revisionsfirmaet EY blev valgt
1 intern revisor for en 2-årig periode - Lotte Büchert blev genvalgt

2 interne revisorsuppleanter for en 1-årig periode
Jan Hansen blev genvalgt - James Hansen blev genvalgt

Punkt 8: Eventuelt
Mikkel Hjorth overrakte pokaler til vinderne af regionalrækkerne.
Henrik Toft informerede om planer for forbundets Kraftcentre og udarbejdelse af ny træneruddannelse.
Klubberne opfordres til at tilmelde klubmedlemmer til uddannelsen. Udviklingskonsulenten kan være
behjælpelig med eventuelle ansøgninger om økonomisk støtte hos kommunerne.
Mette takkede nuværende og tidligere bestyrelse for samarbejde og opfordrede til, at man ikke lytter til ”Fake
News” på sociale medier, men i stedet kontaktede bestyrelsen, hvis der er spørgsmål, man ønsker svar på.
Claus Berthelsen takkede Eliteudvalget for godt samarbejde gennem 8 år, og takkede samtidigt klubberne og
forældre for opbakning om arrangementerne med de unge.
Jan Pedersen Torslunde argumenterede for, at man ændrer på spillesystemerne, sådan at spilletiden nedbringes
og spilledagene bliver kortere.
Chalot opfordrede til, at bestyrelsen ser på muligheden for at deltage i repræsentantskabsmøderne uden
forplejning.
Einar stærk takkede bestyrelsen for deres store arbejde, og kommenterede på indlægget om de lange spilledage
med kommentaren, at det ikke er kampene, der tager lang tid, men pauserne. Dette kan løses med en mere
effektiv spilleledelse på dagene.
Mikkel Hjorth lovede, at Turneringsudvalget vil kigge på mulighederne for at nedbringe spilletiden i
Sommelandsturneringen.
Frederik Frederiksen Tappernøje takkede Claus Berthelsen for hans arbejde med juniorerne.
Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til Lars Friis for afsluttende bemærkninger.
Lars rundede repræsentantskabsmødet af og takkede dirigenten for god og kompetent mødeledelse.

Henrik Wolfhagen
Dirigent

