Bestyrelsesmøde

Idrættens Hus, Kipketer

Den 26/2 2020 kl. 16.30

Deltagere:

Lars Friis, Ulla Poulsen, Susanne Ryberg, Bjarne Lomholt, Henrik Toft, Erik Barfod og Rikke
Vedel Lassen

Afbud:

Robert Kristiansen og Pernille Toft

Referat:
1. Nyt fra Formanden
Lars referedede fra seneste Toplederseminar i forbindelse med Sport 2019, hvor bl.a.
støttestrukturen, Bevæg Dig For Livet samt DIF’s politiske program for 2021-2024 blev drøftet.
2. Nyt fra Sekretariatet og Udviklingskonsulenten
Sekretariatet – Der er høring vedrørende revision af udelukkelsesordningen
Matchfixinglovregulativet. Bestyrelsen vurderer, at et høringssvar fra DPF ikke er relevant.

samt

Udviklingskonsulenten – Rikke orienterede om Bevæg Dig For Livet Petanque, herunder at den fælles
indsats i boligforeninger igangsættes i Kolding og Guldborgsund Kommune i foråret 2020.
DPF fortsætter samarbejdet med Minigolf og Dart med henblik på et fælles Foreningshus. Projektet
vil henvende sig til udvalgte kommuner.
3. Økonomi
Årsregnskabet for 2019 blev godkendt.
4. Nyt fra udvalgene
Dommerudvalget – Der afholdes dommerkursus lørdag den 29. februar 2020. Bjarne informerede
om den kommende dommersamling.
Turneringsudvalget – Susanne orienterede om planlægningen af DM, der i år afholdes i Holbæk
Sportsby. Det undersøges, hvad det koster at leje en projektledervogn.
TU overvejer, hvorvidt det er sidste år, at TU står for eksisterende ranglisteturneringer ude i
klubberne. TU vil fortsat være behjælpelig for klubber, der vil arrangere nye ranglisteturneringer.
Eliteudvalget – Henrik refererede fra Træner 1 uddannelsen samt fra træningssamlinger.
5. Samarbejde med Dart og Billard (v/Rikke)
Rikke orienterede om samarbejdet med Dart og Billard og ønsket om at søge DIF’s Initiativpulje til et
tværidrætsligt samarbejde. Bestyrelsen godkendte, at Initiativpuljen søges.
6. DIF’s Årsmøde – koordinering af stemmeafgivelse
Lars refererede fra et møde mellem de små DIF Forbund.
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7. CEP-Kongres
Henrik orienterede om den kommende CEP-kongres.
8. FU møder i fremtiden
Lars orienterede om forslaget til en forsøgsordning, hvor Forretningsudvalget suspenderes for en
periode. Det tages op i repræsentantskabet, såfremt bestyrelsen ønsker at afskaffe FU permanent.
Bestyrelsen beslutter at forslaget afprøves.
9. Kassererposten og næstformandsposten – Forslag fra FU om ændret bestyrelsesstruktur
Forslaget blev drøftet, og punktet genoptages til bestyrelsesmødet i august.
10. Høring DIF’s politiske program (Bilag: høringsudkast og følgebrev, samt udkast til høringssvar)
Høringssvaret godkendes.
11. DIF-indsatser omkring spiseforstyrrelser i dansk idræt – Bestyrelsen skal udpege en person, der
skal være ansvarlig for trivsel blandt atleterne
Henrik Toft udpeges som ansvarlig.
12. Årets Priser – Skal vi indføre flere nomineringer? F.eks. Årets spiller, Årets…. I lighed med Årets
Frivillige?
Henrik præsenterede et oplæg med mulige nomineringer. Erik vælges som ansvarlig for opgaven.
Punktet tages op til næste bestyrelsesmøde.
13. DM Ugen – Status
Susanne orienterede om status på DM-ugen. Lars, Susanne, Pernille og Rikke tager til Aalborg den
17. marts og undersøger mulighederne.
14. Evt.
Bestyrelsesmødet den 15. april rykkes til kl. 18.00.

