Bestyrelsesmøde DPF

IKC Store Mødelokale/
Teams

Den 13/10 2021 kl. 16:30

Deltagere:
Afbud:

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

Dagsorden:
1. Diverse informationer:
Lars er inviteret med til DIFs internationale netværk og til DGI’s årsmøde.
Han deltager begge steder.
Rikke har udsendt orienteringsmail til bestyrelsen med informationer om de ting hun i øjeblikket
arbejder med.
Lars og Pernille har været til budgetmøde i DIF.
Lars deltog både fredag og lørdag og refererede fra mødet. Der blev, udover DIFs budgetter
desuden debatteret strategiaftaler, nye medlemsbegreber og digitalisering.
DIF inviterer til dialogmøde 4. november og 8. december om medlemsbegrebet. Lars deltager.
Pernille informerede om sekretariatets løbende opgaver.
Klubberne har dags dato løst 1605 licenser, hvilket er det største antal nogensinde.
2. Økonomi
Økonomien ser fin ud.
3. Budget 2022
Budget 2022 blev fastlagt af en enig bestyrelse.
4. Repræsentantskabsmøde 2021
• Valg til bestyrelse og udvalg
Anni Kristensen stopper som bestyrelsesmedlem uden portefølje. Bestyrelsen opstiller John
Saxild til den ledige post.
I Eliteudvalget stopper Johnny Hofhøj. Bestyrelsen opstiller Mikkel Christiansen til den ledige
post.
• Årets frivillige
Der er sidste frist for indstilling den 3. november.
• Hæderstegn- Blev drøftet
• Beretninger
Alle udvalg har afleveret beretninger. De er alle godkendt.
• Forslag
De indkomne forslag blev gennemgået, og bestyrelsen blev enige om indstillingerne til hvert
enkelt forslag.
5. Nyt fra udvalgene
• Turneringsudvalget
Udvalget har holdt møde for nyligt. Her blev bl.a. tilpasning til Live TV og DM i Skud
drøftet. Udvalget er gået i tænkeboks i forhold til eventuelle ændringer og tilpasninger.
Udvalget afholder SSBF turnering lørdag og DVC finale søndag.
Udvalget har lavet udkast til kalender 2022. Eliteudvalget tjekker, hvor der evt. er

sammenfald med internationale mesterskaber eller andet. Datoerne kommer på
spillekalenderen hurtigst muligt.
Der vil snart blive udsendt invitation til klubberne om at søge om at blive værtsklub for DM
2022.
SSBF blev drøftet. Der mangler propositioner for turneringen og for indskiftning af
reserverne. TU skal udarbejde propositioner for turneringen og tilføje dem i
Turneringsmappen.
I den konkrete sag kritiserer bestyrelsen de af TU trufne beslutninger vedrørende
udvælgelsesprocessen i forhold til udvælgelse af reserver til den kommende SSBF kamp.
• Eliteudvalget
Udvalget har udtaget spillere til VM for kvinder, juniorer og herrer i Spanien i november.
Vi håber på gode resultater for alle 3 hold.
• Dommerudvalget
Udvalget har afholdt dommerudvalgsmøde.
Mike Pegg har lavet en pjece om reglerne for sanktioner. Den er blevet oversat til dansk,
og vil blive gennemgået på den kommende dommersamling.
Dommeren Mikkel Christiansen er tilmeldt CEP dommereksamen, der bliver afholdt i
Frankrig samtidigt med Euro Cuppen.
6. VM 2022 Status
VM styregruppen informerede om status på VM arbejdet.
7. Planer og visioner for de kommende 3-4 år
Det kommende strategiseminar, der er planlagt til afholdelse i januar 2022, skal blandt andet bruges
til at planlægge en modernisering af alle vores turneringer.
8. Referater
Væsentlige udvalgsbeslutninger, der berører klubber eller spillere, bør føres til referat.
9. Ekstra bestyrelsesmøde inden rep.- mødet
Hvis det bliver nødvendigt, kan et ekstra møde afholdes via Teams. Hvis det bliver aktuelt,
udsender Lars og Pernille forslag til mødedag og tid.
10. Evt.
FU mødet den 7. december aflyses.
Første møde i den nye bestyrelse bliver afholdt den 7. december i stedet.

Bestyrelsens datoer:
7. december Bestyrelsesmøde
29.-30. Januar 22 DPF Seminar
Øvrige datoer:
4 november 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

