Referat repræsentantskabsmøde 27. november 2021

Punkt 1: Valg af dirigent og referent(er)
Lars Refn, Københavns Petanque Klub blev valgt som dirigent, og forbundets ansatte Pernille Toft og Rikke Vedel
Lassen blev valgt til referent.
Dirigenten gennemgik formalia omkring mødets lovlighed og beslutningsdygtighed.
22 af forbundets 63 stemmeberettigede klubber var repræsenteret og udgjorde tilsammen med bestyrelsens 6
stemmer i alt 85 stemmer. Repræsentantskabet var således i henhold til vedtægterne beslutningsdygtigt.

Punkt 2: Valg af stemmetællere
Jens Bjørnstrup, Petanque Holbæk Eli Nielsen, Hvidovre og Niels Erik Villadsen, Hvidovre blev valgt som
stemmetællere.

Punkt 3: Beretninger fra Formand og udvalg
Formanden, Lars Friis bad forsamlingen afholde en stille stund i respekt for dem, der i årets løb er gået bort.
Derefter holdt han sin mundtlige beretning, der kan ses på forbundets hjemmeside, Facebook eller via dette link…
Uddrag af debatten i forbindelse med beretningerne:

Jørgen Slot, Petanque 2K10 spurgte til økonomien i forbindelse med strategistøtten for de næstkommende 4 år. Lars
Friis præciserede, at faldet i tilskud fra DIF på 134.000 kr., er pr. år.
På spørgsmål vedr. håndteringen af en episode med dårlig opførsel til dette års DM, kom Dommerudvalgets
afgående formand med en meget fin redegørelse for hændelsesforløbet.
Lars Friis supplerede med, at der ikke i spillereglerne er beskrevet noget, der kan sanktionere spilleren efter endt
turnering.
Hvis dommerne ønsker en spillers opførsel straffet, er det Dommerudvalget, der i første omgang skal tage stilling til
sagen. I dette tilfælde er episoden er ikke beskrevet eller behandlet i dommerudvalget.
Finn Rugaard, Hvidovre spurgte, hvorfor Petanquesportens Dag lå så sent på året. Lars Friis svarede, at vi ikke selv
kunne vælge datoen, da arrangementet var i samarbejde med den landsdækkende motionsuge, der var en del af
DR’s store kampagne ’Sammen i Bevægelse’.
Turneringsudvalgets beretning:
Jakob Lindeløv supplerede den skriftlige beretning med at fortælle, at veterankampen mod Sydsvenske Boule
Forbund blev vundet af Danmark med cifrene 32-31, og at DVC finalen blev vundet af Hvidovre Petanque Klub.
Jørgen Slot, Petanque 2K10 stillede spørgsmål vedr. udskiftning af spillere, ved SSBF kampen. Jakob Lindeløv svarede,
at TU havde besluttet, at holdene selv måtte supplere, hvis de manglede nogle spillere. Dette er en ny procedure, og
vil blive tilføjet Turneringsmappen, så der ikke er tvivl fremadrettet.
Til spørgsmål om dommerpåsætning i SLT svarede Jakob, at der mangler dommere, hvilket giver udfordring i forhold
til hvor mange dommere, det er muligt at sætte på.
Einar Stærk, Vestfyn efterlyste hurtigere svar fra Turneringsudvalget, eller bekræftelse på, at mails var modtaget
Desuden efterlyste han bedre resultatformidling.
Eliteudvalgets beretning:
Jørgen Slot, Petanque 2K10 og Einar Stærk, Vestfyn stillede spørgsmål til resultater opnået til VM i Spanien, man var
sådan set tilfreds med de danske hold placeringer men mente, at spillet og især skud var for dårligt. Henrik Toft,
Formand for Eliteudvalget besvarede spørgsmålet med, at det var et flot resultat i alle 3 VM ‘er. Eliteudvalget er
meget tilfredse, og spillerne har gjort det, de skulle.
Dommerudvalgets beretning:
Einar Stærk, Vestfyn udtrykte sin bekymring for, at der er meget få dommere, særligt i vest, og han opfordrede til, at
der blev sat noget i gang for at få flere dommere.

Punkt 4: Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Regnskabet blev godkendt.

Punkt 5: Behandling af indkomne forslag
Forslag 1-4 blev behandlet i henhold til § 6.4 ”Forslag indenfor udvalgenes kompetenceområder, der ønskes

behandlet på repræsentantskabsmødet, kan fremsættes af en medlemsklub, et medlem af DPF’s bestyrelse eller af
DPF’s bestyrelse med henblik på en vejledende afstemning.”
Dirigenten præciserede, at eventuelle afstemninger under forslag 1-4 således ikke er bindende, men udelukkende
holdningstilkendegivende.
Forslag nr. 1 Forskellige spillesteder til 4. og sidste runde i SLT
Peter Ellekær Hansen, Starpetanque fremlagde forslaget, hvorefter det blev sat til afstemning.
Afstemning: 30 for og 44 imod – 4 stemte blankt
Forslag nr. 2 Fordeling af kampdage i SLT
Helle Busk, Starpetanque fremlagde forslaget og argumenterede for, at spilledage og spillesteder i
sommerlandsturneringen burde fordeles ligeligt mellem øst og vest.
Efter en kort debat gik turneringsudvalgsformanden Jakob Lindeløv på talerstolen og sagde, at Turneringsudvalget
altid bestræber sig på at fordele sol og vind lige, men at der er mange hensyn at tage.
Herefter blev forslaget sat til vejledende afstemning
Afstemning: 33 for -32 imod -18 stemte blankt
Forslag nr. 3 Ligestilling i udgifter ved deltagelse i SLT
Helle Busk, Starpetanque fremlagde forslaget og argumenterede for, at der bør ydes refusion fra DPF for transport og
overnatning, hvorefter udgifterne skal fordeles ligeligt mellem deltagerklubberne.
Vejledende afstemning: 18 for – 41 imod - 24 blankt
Forslag nr. 4 Forslag til ændret medlemssammensætning i TU
Forslaget blev trukket af forslagsstilleren.
John Saxild-Hansen, Korsør
opfordrede til, at man fremover henlægger de vejledende afstemninger til punktet ”Eventuelt”.
Forslag nr. 5 (Vedtægtsændring) Forslag til ændret ordlyd af vedtægternes § 6.4
Haggai Kunisch, Starpetanque fremlagde forslaget og talte for, at alle afstemninger ved repræsentantskabet burde
være bindende.
Lars Friis gik på talerstolen og argumenterede for, at repræsentantskabet har valgt bestyrelse og udvalg til at træffe
beslutningen, sådan at forbundets virke ikke skal detailbehandles på repræsentantskabsmøderne. Muligheden for
vejledende afstemninger blev indført ved forrige repræsentantskabsmøde, for at give klubberne mulighed for at drøfte
forskellige emner på mødet.
Afstemning: 20 for – 54 imod - 5 blank

Forslaget blev dermed IKKE vedtaget.
Forslag nr. 6 Mulighed for tilmelding til repræsentantskabsmøder uden at være tvunget til at bestille forplejning
Peter Ellekær Hansen, Starpetanque, fremlagde forslaget og opfordrede til, at omkostninger til forplejning ved
repræsentantskabsmøder fremover indgår i forbundets almindelige drift.
Afstemning 27 for -43 imod -15 blank

Forslaget blev dermed IKKE vedtaget.
Lars Friis lovede, at bestyrelsen vil kigge på muligheden for at finansiere repræsentantskabsmøderne på en anden
måde.
Punkt 6: Fremlæggelse af næste års budget – herunder fastlæggelse af kontingent og licenssatser
Kassereren Jan Kristensen gennemgik budgettet,
Der blev stillet spørgsmål til, hvad der er budgetteret med, i forhold til VM i Benin –
Henrik Toft, Eliteudvalget svarede, at der i budgettet er afsat kr. 76.000 til mesterskabet.
Budgettet for VM 2022 er ikke lagt ind i DPF budgettet, men Henrik Toft redegjorde for VM 2022 økonomien og for
forventningerne til TV-aftaler og sponsoraftaler.
Hen opfordrede klubberne til at henvende sig, hvis de har mulighed for at formidle sponsoraftaler. Der er udarbejdet et
sponsormateriale, som man kan rekvirere via sekretariatet.
Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget

Punkt 7: Valg
Formand for en 2-årig periode: - Lars Friis blev genvalgt.
Eliteudvalgsformand for en 2-årig periode: - Henrik Toft blev genvalgt.
Dommerudvalgsformand for en 1-årig periode: Mikkel Christiansen blev valgt.
Bestyrelsesmedlem uden medfølgende portefølje for en 2-årig periode: John Saxild-Hansen blev valgt.
1 medlem af Turneringsudvalget for en 2-årig periode: Susanne Ryberg blev genvalgt.
1 medlem af Turneringsudvalget for en 2-årig periode: Niels Erik Villadsen blev genvalgt.
1 medlem af Eliteudvalget for en 2-årig periode: Glenn Hansen blev genvalgt.
1 medlem af Eliteudvalget for en 2-årig periode: Erik Erlandsen blev genvalgt.
1 medlem af Eliteudvalget for en 1-årig periode: Maria Sonasson blev valgt.
1 medlem af Dommerudvalget for en 2-årig periode: Eli Nielsen blev genvalgt.
1 rådgiver til Appeludvalget for en 2-årig periode: Claus Kulmbach blev genvalgt

Punkt 8: Eventuelt
Vivi Larsen, Tappernøje Petanque Klub blev kåret som ”Årets Frivillige” og modtog DPF’s fortjenstnål og vandrepokal,
samt jakke og vingave fra forbundet. Læs klubbens indstilling på hjemmesiden her…
Lars Friis takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer Bjarne Lomholt og Anni Kristensen for deres arbejde og
kvitterede med vingaver. Også Johnny Hofhøj, der er afgået fra Eliteudvalget, blev også takket, og hans klub modtog
vingave på hans vegne.
Dirigenten afsluttede mødet og takkede for god ro og orden.
Lars Friis sluttede med at takke Lars Refn for hans mødeledelse og at ønske alle de delegerede god tur hjem.

Som dirigent: Lars Refn

