Dagsorden den 6.12.20 kl.10 – 15.
Tilstede: Niels Erik Villadsen, Susanne Ryberg, Jakob Lindeløv og Mikkel Hjorth
Referat (Dagsorden står i fremhævet skrift og understreget).

1: Opsamling på Rep.mødet:
Vi gennemgik ideen med at høre repræsentantskabet ad om udvalgte emner fremover.
Umiddelbart er vi enige om, at den ide kan bruges igen.

2: Oprettelse af liste med opgaver der skal løses, fastsættelse af tovholder og
"deadline. Vedhæftet til mødet som "Opgaver i TU 2021.docx":

Gennemgået og fordelt.
Vi gennemgår listen igen på næste møde og gør den herefter offentlig.
3: Turneringer: Hvad tror vi på 2021.

- a: SLT: Forudsætning for SLT er at forsamlingsloftet er på minimum 50 pers.
Vi arbejder med 1.runde den 24/4 og 25/4 (alternativt reserveres den 8 og 9. maj) 2.
runde 12/6 og 13/6 3. runde 21/8 og 22/8 4. runde 11/9 og 12/9.
- b: DM:2 modeller er i spil. En med kvalifikation (dette skal undersøges og debatteres på
næste møde) og en model med normalt DM (Holbæk 2021).
- c: KHT: 17/4 og 18/4 … Et forsamlingsloft op til 100 kræves, så der skal arbejdes med
modeller til et mindre forsamlingsloft til næste møde.
- d: DVC: sættes i søen, som den ser ud nu. Tilmelding foregår medium marts.
Finale afvikles den 17/10
- e: SSBF": kvalifikationen for 2020 fastholdes (spillere der har kvalificeret sig i 2020), for
turnering i 2021. Vi undersøger med SSBF om de ser en kamp kan blive afviklet i foråret
2021. Retur finale den 16/10. Vi regner med at kampen i Sverige er den 13/3.

4: Medalje aftale.

Vi fornyer aftalen med Jysk Emblem Fabrik i 2 år og går i dialog om nye typer medaljer.
5: Indkomne forslag:
- a: vedhæftet som "Kære_TU_syd_mors.docx"
Behandlet af TU og svar sendes afsender
- b: vedhæftet som "TU_forslag_Herrup.docx"
Behandlet af TU og svar sendes afsender
- c: Holbæk Open 19 og 20 Juni.
Behandlet af TU og svar sendes afsender

6: Finpudsning af den generelle dagsorden
Vi talte om ideen med åbenhed vedr. dagsorden på DPF’s hjemmeside. Udvalget giver sig
selv lov til, at kunne udskyde indkomne forslag, hvis dagsorden er for lang.
Vi gennemgik hvorledes vi opbygger vores dagsorden.
7: Mødedatoer herunder hvordan (fysisk / skype);
Vi vil helst afholde fysiske møder, dog kan enkelte punkter opstå, som så kan tages på
skype el. lign.
Næste møde er den 09.01.21 kl. 10, (sted ukendt), vi inviterer DU med til dette møde.

8: Punkter formanden skal tage med til kommende bestyrelsesmøde.
Bestyrelsesmødet d. 8/12 -2020 er flyttet til d.13/1-2021
Udsat til den 09.01.21
9: Eventuelt
Jakob holder indenfor overskuelig fremtid, praktisk møde med Pernille.

