Bestyrelsesmøde DPF
Den 18/8 2021 kl. 16:30

Deltagere:

Online/Fysisk
Lokale: IKC Store
mødelokale

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

Referat:

1.

Nyt fra Formand, sekretariat og udviklingskonsulent.
Vores turnering i Tivoli på Bastilledagen gik rigtigt godt. Vi havde inviteret DGI Petanque til at deltage som
samarbejdspartner, og det var en stor succes. Der er stor sandsynlighed for, at Tivoli ønsker at gentage
arrangementet næste år.
Pernille orienterede om resultater fra spørgeskemaundersøgelsen blandt specialforbundene om uønsket
seksuel opmærksomhed.
Vi har slået licensrekord i år. Klubberne har d.d. løst 1580 Licenser
Rikke har sammen med Rune fra DGI har holdt statusmøde med Kolding kommune om petanqueaktiviteter.
Indsatsen har resulteret i 16 nye spillere i kommunens boligforeninger og aktivitetshuse.
Rikke har holdt møde med Jan fra Kegleforbundet om muligheder for fælles aktiviteter. Bestyrelsen bakker
op.

2.

Økonomi
Økonomien ser fin ud. Vi ligger noget under budget, men der kommer større udgifter senere på året.

3.

Budget 2022
Udvalgene, sekretariat og udviklingskonsulent skal indsende budgetønsker for 2022 til forretningsudvalget
senest 10. oktober.
Jan udsender reminder til alle.

4.

Strategiaftaler
Vi har indsendt høringssvar til DIF og afventer resultatet af høringen

5.

Nyt fra udvalgene
o

Turneringsudvalget
Evaluering af DM:
Mesterskabet blev evalueret.
Der var nogle få skønhedsfejl, men der var ros til turneringsudvalget for arrangementet.
Udvalget evaluerer selv på arrangementet og kigger på, hvad der kan gøres bedre fremover.
Turneringsudvalget nedsætter en arbejdsgruppe til at varetage opgaven med streaming og
resultatformidling fremover.
DVC mellemrunde er blevet offentliggjort.
DM i præcisionsskydning afvikles den 22. august.

o

Eliteudvalget
Der har været afholdt træningssamling i weekenden for A-trupperne og Veterantruppen.
Temaet opførsel på banerne blev drøftet og vil blive drøftet igen.
EM for veteraner er aflyst. Veteranlandsholdet bliver tilbudt deltagelse i 3 veteranturneringer i Frankrig i
perioden den 20.-24. september i stedet.
Eliteudvalget arbejder på en VM opvarmningsturnering for VM landsholdene og 6 inviterede landshold.
Sport Live har sagt ja til at sende 12 timers direkte TV fra arrangementet.
CEP mangler værtsnation til U23 EM i 2023.
DPF byder ind på opgaven.

o

Dommerudvalget
Der vil blive afholdt dommersamling i efteråret, hvor bl.a. DM vil blive evalueret.
Det er planlagt at afholde dommerkursus til vinter, gerne i Jylland.
Dommernes regelfortolkning under DM blev drøftet

6.

Opstilling af kandidat til FIPJP kongres
Bestyrelsen bakker op om, at Henrik Toft stiller op til FIPJP’s bestyrelse ved den kommende kongres
18.november.

7.

VM 2022 Status
Henrik orienterede om status.
Styregruppen holder møde den 30/8

8.

Præmisser for aftaler med værtsklubber ved DPF arrangementer
Udskydes til næste møde

9.

Foreningsundersøgelsen
Udskydes til næste møde

10. DPF Seminar
Rikke orienterede om program for det planlagte DPF seminar. Det ser fint ud.
Vi udskyder seminaret til 29. og 30. januar 2022.

11. Kåring af årets medlemmer og klub
Udskydes til næste møde

12. Repræsentantskabsmøde- Flytning af dato
Datoen flyttes til den 27/11

13. Evt.
Næste møde afholdes tirsdag den 14. september i Odense. Alle møder fysisk op.
Jan finder et egnet sted.

Bestyrelsens datoer:
13. september Forretningsudvalgsmøde
14. september Bestyrelsesmøde
12. oktober

Forretningsudvalgsmøde

13. oktober

Bestyrelsesmøde

7. december Forretningsudvalgsmøde
8. december Bestyrelsesmøde
29.-30. Januar 22 DPF Seminar
Øvrige datoer:
22. august

DM Præcisionsskydning

15. september Sidste frist for forslag til rep-møde
8.- 9. oktober
28. oktober

DIF Budgetmøde
Udsendelse af rep-møde materiale

12.-14. november VM Triple Kvinder og Juniorer - Spanien
18. November FIPJP Kongres - Spanien
19. -21. november VM Triple Herrer - Spanien
27. november Repræsentantskabsmøde

