SKYPE Bestyrelsesmøde

ONLINE

Den 13. maj 2020 kl. 16:30
Deltagere:

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

Referat:
1.
Orientering fra Formand, Sekretariat og Udviklingskonsulent
Pernille orienterede fra samarbejde med DGI om fælles udmelding vedrørende Corona
situationen. Begge organisationer er enige om fælles udmeldinger.
Der er p.t. en del møder i DIF, Senest evalueringsmøde vedrørende strategiaftaler. Lars og
Pernille deltog. Bestyrelsens har fået tilsendt evalueringsrapporten.
Der afholdes løbende online møder for sekretariatsledere, hvor DIF bl.a. orienterer om
ændringer i myndighedernes anbefalinger. Der arbejdes lige nu kraftigt på godkendelse af
opdaterede retningslinjer for udendørs idræt i forhold til zoneinddeling af idrætsanlæg.
DIF medlemsregistrering har nu offentliggjort oversigt over medlemmer i DIF, DGI og
Firmasporten.
Af den fremgår bl.a., at forbundet har haft en tilbagegang på 48 medlemmer.
Al data, både vedrørende petanqueklubber og andre sportsgrene i de 3 organisationer, er
tilgængelig for forbundene via ”Tableau”, der nu er en webløsning.
Interesserede bestyrelsesmedlemmer bedes kontakte Pernille for adgang.
Vi har indgået en hotelaftale med Zleep Hotels, sådan at alle forbundets medlemmer vil
kunne booke med 10% rabat på alle deres hoteller.
DAB, der skulle have afholdt mesterskab for deres boligforeninger i samarbejde med DPF,
har udskudt deres mesterskab til 2021.
Deltagergebyret for Sommerlandsturneringen er blevet tilbagebetalt til klubberne.
Det drejer sig om kr. 338.800, - plus gebyrer til Nets.
Beløbet er så stort, fordi forbundet har ændret på licensstrukturen, så medlemmernes
licens nu koster kr. 0,-, og den manglende indtægt i stedet blev indarbejdet i
deltagergebyret til SLT.
Pr. dags dato er der løst 1265 licenser. Sidste år ved samme tid var tallet 1432. I alt blev
der sidste år løst 1513 licenser, så der er et stykke vej endnu.
CEP har i samarbejde med FIPJP udarbejdet et nyt system til transfer af licenser mellem
forbundene. Flytning af licens vil fremover kun være gyldig med et underskrevet Transfer
Certifikat. Vejledning er tilgængelig på CEP’s hjemmeside.
Udviklingskonsulenten har udsendt orienteringsmail til bestyrelsen.
Rikke orienterede om netværksmødet med Københavns Kommune.
Det er blevet udskudt af flere omgange pga. Corona og er nu sat til den 16. juni.
Der planlægges en ny runde af 1-2 træner kurserne i efteråret.
2. Økonomi
Økonomien ser fornuftig ud.
Regnskabet for 2019 er blevet underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer. Da
underskrifterne i år er foregået digitalt via NemID, er regnskabet allerede offentliggjort på
hjemmesiden.
3. Corona – Status efter myndighedernes seneste udmeldinger
Vi har opdateret vores anbefalinger og afventer nyt fra DIFs møde med kulturministeriet i
forhold til yderligere opblødning af retningslinjer for udendørs idrætter.

4. CEP Kongres
Der bliver afholdt møde i CEP på lørdag, så vi forventer at høre nyt om CEP kongressen
snarest derefter.
5. Internationale mesterskaber
Vi venter snart at høre nyt om eventuelle øvrige udsættelser af mesterskaber.
6. DM 2020
Vi arbejder videre med planlægning af DM.
Det bliver ikke i Holbæk, men TU har kontakt med andre mulige værtsklubber.
7. DM – Ugen
DM Ugen 2021 er udsat til 2022
8. DIF Årsmøde
Mødet bliver afholdt den 20. juni som online møde.
9. Strategiaftale
Vi skal holde strategimøde med vores DIF konsulent 15. juni. Vi bliver pga. Corona virus
ikke målt på 2020 aktiviteter men alene på vores aktiviteter i 2019.
10. Repræsentantskabsmøde
Mødet skal i år afholdes på Sjælland. Vi venter med at søge en værtsklub foreløbigt.
11. Evt.
Ombygningen af Idrættens Hus, som var planlagt til at gå i gang i starten af 2021, er
udskudt.
Bestyrelsen bakker op om, at Corona-skud arrangementet foregår i samarbejde med DPF.

Bestyrelsens datoer:
19. august

Bestyrelsesmøde

16. september

Bestyrelsesmøde

21. oktober

Bestyrelsesmøde

2. december

1. Bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet

Øvrige datoer:
2 Maj
20.. Juni
4-7 Juni
29. okt. – 1. nov.
2.-5 juli
16. – 19. juli
23. august
5. – 6. september
15. september
18.-20. september
1. - 4. oktober
2. oktober

DIF Årsmøde

UDSAT

EM Kvinder

Spanien
UDSAT

DM Ugen

Holbæk UDSAT

VM Triple og skud Herrer

Lausanne, Schweiz UDSAT

DM Præcisionsskydning

UDSAT

Nations Veteran Cup

Sverige

Sidste frist for forslag til rep.-møde
EM Single, Double og Mix double

Riga, Letland

EM Triple – Juniorer og U23

Saint-Pierre-lès-Elbeuf, Frankrig

DIF Budgetmøde

22. oktober

Udsendelse af rep-møde materiale

14. november

Repræsentantskabsmøde

26. - 29. november

EuroCup – EM for klubhold

Saint-Yrieix-sur-Charente, Frankrig

