Bestyrelsesmøde DPF
Den 21/8 2019 kl. 16:30

Deltagere:

Idrættens Hus
Mødelokale Wilson Kipketer
Hus A 1. Sal

Lars Friis, Robert Kristiansen, Ulla Poulsen, Susanne Ryberg, Bjarne Lomholt,
Henrik Toft, Erik Barfod, Pernille Toft
Kenneth Dreyer

Afbud:

Referat:
1.

Meddelelser fra Formand og Sekretariat
Lars og Pernille deltager i næste uge som dirigent og referent ved ekstraordinær
generalforsamling hos en af medlemsklubberne.
Lars og Pernille har været til møde i DIF vedrørende DIFs nye politiske program.
Lars skal til det årlige formandsmøde, hvor samme emne er på dagsorden.
Lars har været til DM, hvor han blev interviewet til lokale medier.
Pernille informerede om sekretariatets løbende opgaver samt om planlægning af
forløb for ny udviklingskonsulent.
Sekretariatet har flyttet kontor og sidder nu i kontorfælleskab sammen med
Bowling og Bokseunionen.

2.

Budget/Regnskab
DIF er overgået til nyt økonomisystem. Den udsendte likviditetsoversigt er derfor
ikke retvisende. Vi forsøger at få en korrekt version hurtigst muligt.
Budgetønsker fra udvalgene skal afleveres senest 16/9.
FU laver budget den 25. september.

3.

Ansættelse af Rikke Vedel Lassen, ny udviklingskonsulent
Rikke starter den 2. september.
Udvalgene opfordres til at invitere hende til deres næste udvalgsmøde, og til at
byde ind med opgaver.

4.

Strategiaftalen - Gennemgang af de 3 strategispor.
Strategiaftalen blev drøftet

5.

Vedtægtsændringsforslag
Forslaget blev gennemgået og tilrettet.
Punkt 6.4 tages op igen inden det endelige forslag udarbejdes.
Forslag til reglement for de faste udvalg blev godkendt.

6.

Repræsentantskabsmøde 9. november 2019
•

Beretninger
Udvalgenes beretninger sendes til gennemsyn hos bestyrelsen senest 8.
oktober

•

Forslag
Blev drøftet

•

Aftale med Kliken – Værtsklub ved Repræsentantskabsmødet:
Aftalerne er på plads

•

Valg til bestyrelse og udvalg
Udvalgenes kandidater fremsendes til Sekretariatet senest den 8/10

•

Rygning
Problematikken sættes til debat på næste repræsentantskabsmøde.

7.

Flytning af spiller med gæld til gammel klub
Blev drøftet

8.

Holdledere og coaches (forslag om regler og licenskrav)
Forbundet vil for nuværende ikke stille ikke krav om, at man skal have licens for
at være holdleder eller coach.

9.

Nyt fra udvalgene
TU:
Har afholdt DM i Føvling. Arrangementet gik overordnet godt.
TU arrangerer SLT afslutning både i Øst og Vest.
Holbæk er udpeget som værtsklub for DM 2020.
TDUU:
DM forløb godt.
EU:
Alle landshold er blevet udtaget 2. juni.
Der har været afholdt NVC. Vores 1 hold gjorde rent bord og vandt 10 ud af 10
kampe.
Vores kvinder landshold har deltaget i turnering i Palavas. Resultatet var
skuffende.
Vores juniorer har spillet Majonæsen i Sverige, med meget flot resultat. Et af
holdene vandt sølv.
Der afholdes Kraftcentermøde den 24/9 i Den gule Lade for begge kraftcentre.

10.

Evt.
Ingenting

Næste møde den 25. september kl. 16:30

