ODENSE

Bestyrelsesmøde DPF
Den 14/9 2021 kl. 17:00

Deltagere:

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

Referat:
Nyt fra Formand, sekretariat og udviklingskonsulent.
Lars har fået en henvendelse fra Lars Lloyd, Holbæk Petanque Klub.
Holbæk kommune planlægger at etablere padeltennis baner lige op ad klubbens
petanquebaner, hvilket vækker stor bekymring. Lars Friis har udarbejdet et brev til Holbæk
kommunes borgmester, hvori vi bakker op om klubbens bekymring.

1.

Pernille informerede om sekretariatets løbende opgaver.
Rikke arbejder sammen med Rune, DGI om Petanquesportens dag i forbindelse med DR’s
kampagne i uge 41. Der er oprettet en hjemmeside til dette event. Det er planen at oprette
hotspots 4 forskellige steder i Danmark, hvor det vil være muligt for forbipasserende at prøve
spillet Link.
Rikke tager i øjeblikket på klubbesøg i forskellige klubber.

2.

Økonomi
DIFs økonomiafdeling er pt. meget underbemandet. Det påvirker vores betalinger af regninger
og udlæg. Jan har kontaktet IKC vedrørende problemet.

3.

Budget 2022
Udvalgene, sekretariat og udviklingskonsulent skal indsende budgetønsker for 2022 til
forretningsudvalget senest 10. oktober. Forretningsudvalget mødes i Odense den 13. oktober
og laver udkast til budget 2022.

4.

Strategiaftaler
DIF har på baggrund af vores høringssvar valgt at reducere vores tilskud med kr. 50.000, mindre end tidligere udmeldt.
Forbundets tilskud fra DIF bliver således i den nye strategiaftale reduceret med kr.129.000,om året.
Rikke gennemgik det overordnede indhold i strategiaftalens 3 spor.
Opstart af petanque aktiviteter i boligforeningerne blev debatteret.
VM 2022 Status
Henrik informerede om status på Sport Live Masters, opstart turneringen i januar, hvor vi
afprøver TV transmission, billetsystem og andet.

5.

Vi har holdt møde med Sport Event Danmark, der har bevilget kr. 250.000, - i tilskud til VM.
FIPJP’s præsident Claude Azema har været i Danmark og beset eventområdet sammen med
Greve kommunes borgmester Pernille Beckmann. Han var meget imponeret over faciliteterne
og de planer for begivenheden han blev præsenteret for.
Alle må meget gerne undersøge muligheden for at indgå sponsorkontrakter.

6.

Nyt fra udvalgene
•

Turneringsudvalget

Der her været gennemgående tilfredshed med afviklingen af weekendens SLT runder.
Der er SSBF veterankamp den 16. oktober og DVC finale den 17. oktober.
Det er ved at være tid for planlægning af næste sæson. TU og EU snakker sammen inden
turneringsplanen for 2022 offentliggøres.
Der er flere, der har udtrykt bekymring over den manglende forplejning ved den kommende 4.
runde af SLT i Føvling, da arrangementet er en dobbeltweekend. Jakob kontakter Føvling, og
spørger om der kan gøres noget.
Fremover skal vi huske at forventningsafstemme med arrangørklubberne, især ved
”dobbeltweekender”.

DM i præcisionsskydning blev drøftet.
•

Eliteudvalget

•

Dommerudvalget

Udtagelsen af hold til VM i Spanien bliver ved træningssamlingen den 25.-26 september.
Der er inviteret 6 franske spillere til at deltage i denne træningssamling.

Der afholdes dommersamling den 24. oktober.
Ved det kommende VM i Danmark besætter vi de nødvendige dommerpladser udover de
internationale dommere med danske dommere.

7.

Kåring af årets medlemmer og klub
Erik og Anni arbejder videre med konceptet.

8.

Repræsentantskabsmøde
Valg til bestyrelse og udvalg blev gennemgået.
Indkomne forslag til repræsentantskabsmøde sendes til bestyrelsesmedlemmerne og tages op
på næste møde.
Der er deadline for rundsendelse af udvalgsberetninger den 21. oktober.
Lars og Pernille kigger på forslag til revision af vedtægter i forhold til formands- og
udvalgsberetninger.
Erik undersøger om der er mulighed for at afholde repræsentantskabsmødet i Kliken.

9.

Præmisser for aftaler med værtsklubber ved DPF arrangementer
Hvis en klub indgår sponsoraftaler i forbindelse med arrangementer, hvor der sendes tv via en
DPF aftale, skal indtægten deles ligeligt med DPF

10.

Foreningsundersøgelsen
Det ser ud til, at de fleste klubber har klaret sig godt igennem corona-krisen. Af de 39 klubber,
der har svaret på undersøgelsen, er der ganske få, der har behov for hjælp. Vi kontakter de
pågældende klubber.

11.

Evt.
Ingenting

Bestyrelsens datoer:
12.

oktober

Forretningsudvalgsmøde

13.

oktober

Bestyrelsesmøde

7.

december

Forretningsudvalgsmøde

8.

december

Bestyrelsesmøde

29.30.

Januar 22

DPF Seminar

15. september
8.- 9. oktober
4 november
12.-14. november
18. November
19. -21. november
27. november

Øvrige datoer:
Sidste frist for forslag til rep-møde
DIF Budgetmøde
Udsendelse af rep-møde materiale
VM Triple Kvinder og Juniorer - Spanien
FIPJP Kongres - Spanien
VM Triple Herrer - Spanien
Repræsentantskabsmøde

