Bestyrelsesmøde DPF

Online

Den 16/2 2021 kl. 17:00

Deltagere:

Lars Friis, Erik Barfod, Jan Kristensen, Jakob Lindeløv, Bjarne Lomholt, Henrik
Toft, Rikke Vedel Lassen, Pernille Toft

Fraværende:

Anni Kristensen

Referat:

1.

Nyt fra Formand, Sekretariat og udviklingskonsulent
Lars refererede fra styregruppemøde i vores Bevæg dig For Livet samarbejde med DGI.
Rikke informerede om planlagt online møde for klubberne om aktiviteter under coronanedlukningen og om samarbejdsprojekt med Dansk Automobil Sports Union omkring en satsning,
de har på erhvervsskoler.
Pernille informerede om status på medlemsregistrering – CFR og om fornyelse af
PetanquePortalen.
Forretningsudvalget har besluttet at hæve kørselstaksterne sådan, at vi fra 1.1. 2021 følger statens
takster.

2.

Økonomi
Jan orienterede om budget og reguleringer i forhold til det udsendte.

3.

Underskrift af bestyrelsens dokumenter - Godkendelse på mail
Dokumenterne bliver udsendt til bestyrelsens medlemmer, der godkender via returmail. Derefter
opdateres dokumenterne med ny datering på hjemmesiden.

4.

Strategiaftaler – Status
Rikke gennemgik baggrunden for strategiaftalerne samt status på det foreløbige arbejde.
Rikke laver i samarbejde med relevante personer og udvalg et udkast, der derefter bliver
præsenteret for bestyrelsen.

5.

Professionel sport.
Vi har været i kontakt med DIFs Corona Hotline, og har fået følgende svar på forespørgsel
vedrørende træning for klubbernes 1. hold:
Der er ikke noget i lovteksten, der hindrer træning for atleter på højeste nationale niveau. Men det
er DIFs anbefaling, at man undlader det.
Hvis man alligevel vælger at gennemføre træning for et klubhold, skal holdet opfattes som en
eliteenhed, der skal kunne påtage sig et ansvar på linje med den professionelle idræt.
Det vil sige, at det forventes, at man træner og agerer som om man faktisk er en del af den
professionelle sport, med en træningsindsats på et højere niveau end ”bare hyggetræning 2-3
dage om ugen”.
Da elitetræningen sidestilles med den professionelle idræt og har en arbejdsmæssig karakter, skal
man derfor også følge myndighedernes øvrige anbefalinger nøje, og alle deltagere bør få foretaget
Corona test 1 gang om ugen.
Klubben bør udarbejde en oversigt over sine elitetræningsdeltagere og bør desuden tilsigte at
træningen foregår i så små grupper som muligt, sådan at faren for smittespredning minimeres.

6.

Tivoli turnering
Rikke orienterede om kommende arrangement i Tivoli på Frankrigs nationaldag.
Turneringsudvalget vil gerne deltage i planlægning og afholdelse. Rikke og Jakob taler videre om
sagen.

7.

Nyt fra udvalgene
• Turneringsudvalget
Jakob informerede om turneringsudvalgets tanker og planer for årets DPF turneringer.
• Eliteudvalget
Henrik orienterede om status på udvalgets arbejde.
Det tyder på, at der ikke bliver afholdt VM i Ny Kaledonien. Vi afventer nærmere.
• Dommerudvalget
De nye internationale spilleregler er oversat til dansk. Rikke og Bjarne laver en video om de nye
ændringer. Den er planlagt til offentliggørelse i starten af marts.
Afhængig af forsamlingsrestriktionerne planlægges dommersamling og dommerkursus i løbet af
2021.

8.

Mødekalender for bestyrelse og udvalg 2021
Blev justeret. Ny mødekalender udsendes til bestyrelsen.

9.

DPF Seminar
Der afholdes DPF seminar om forbundets strategiplan.
Bestyrelse og alle udvalg inviteres til at deltage.
Rikke og Pernille kommer med forslag til dato til næste bestyrelsesmøde.

10.

Evt.
Ingenting

Bestyrelsens datoer:
13. april

Forretningsudvalgsmøde

14. april

Bestyrelsesmøde

18. maj

Forretningsudvalgsmøde

19. maj

Bestyrelsesmøde

17. august

Forretningsudvalgsmøde

18. august

Bestyrelsesmøde

13. september

Forretningsudvalgsmøde

14. september

Bestyrelsesmøde

12. oktober

Forretningsudvalgsmøde

13. oktober

Bestyrelsesmøde

7. december

Forretningsudvalgsmøde

8. december

Bestyrelsesmøde

7. maj

DIF 21

8. maj

DIF årsmøde

Øvrige datoer:

3.-6 juni
30. juni – 4. juli

EM U23 Triple og EM Junior Triple Spanien
DM

15.-18. juli

VM Triple Herrer Schweitz

23.-26. Juli

EM Triple Herrer Frankrig

15. september
19.-21. september
??? september
8. oktober

Sidste frist for forslag til rep-møde
EM Triple Veteraner Frankrig
DM Præcisionsskydning
DIF Budgetmøde

28. oktober

Udsendelse af rep-møde materiale

20. november

Repræsentantskabsmøde

4.-7. november

VM Triple Kvinder og Juniorer Thailand

