Bestyrelsesmøde DPF
Den 6/4 2022 kl. 16:30

Deltagere:

Idrættens Hus IKC
mødelokale /Teams

Lars Friis, Erik Barfod, Jan Kristensen, Jakob Lindeløv,
Henrik Toft, Mikkel Christiansen, John Saxild-Hansen, Rikke
Vedel Lassen, Pernille Toft

Referat:
1.

Nyt fra formanden
Lars har lavet formandsvideoer.
Lars deltager i CEP kongressen i Luxemburg 9. april. Han tager afsted fredag den 8. og
kommer hjem igen søndag den 10.
Lars deltager i DIF årsmøde 1 weekend i maj. Af punkter på dagsorden er bl.a.
Paddelforbundets indmeldelse i DIF, enten som selvstændigt forbund eller under
tennisforbundet

2.

Nyt fra Udviklingskonsulent og sekretariat
Flere forbund har slået sig sammen om, at få DIF til at hjælpe med at promovere de
små forbunds deltagelse i World Games.
Rune Risgaard er stoppet som Petanque konsulent i DGI og Remi Johannesen er
stoppet som formand for DGI Petanque.
Rikke indkalder til et møde i Bevæg dig for livet - Petanque, så vi sikrer det fortsatte
samarbejde.
DIF og DGI har offentliggjort idrættens medlemstal i dag.
Petanque er gået 3,2% tilbage fra 2969 medlemmer i 2020 til 2882 medlemmer i 2021.
21 af vores medlemsklubber mangler stadigt at betale deres medlemskontingent.
Pernille rykker for betaling.

3.

Økonomi
Jan gennemgik regnskabet. Årsregnskab bliver lagt til godkendelse i Penneo fra i
morgen.

4.

VM i Danmark – Status
Henrik, Rikke og Pernille orienterede.

5.

Nyt fra Dommerudvalget
Der var dommersamling i søndags. Mikkel refererede derfra.
Mikkel kigger på indkøb af dommertøj.

6.

Nyt fra Turneringsudvalget
Jakob refererede fra SSBF venskabskampen, hvor Danmark vandt 42- 21.
Bøgeskov har trukket sig i Elitedivisionen. Derfor er der sket oprykninger i alle rækker.
I DVC har tilmeldingerne været meget få i år.
Turneringsudvalget opfordres til at se på, hvordan DVC gøres mere attraktiv fremover.

7.

Nyt fra Eliteudvalget
Henrik refererede fra A trup samlingerne, om ændringer i udtagelser til VM i Single,
Double og Mix, om udtagelse til EM i Single, Double og Mix, og om udtagelse til EM i

triple for kvinder og World Games.
Der er kommet 11 spillere fra Vest i vores kraftcenter, og der er sikkert flere på vej.
8.

Arbejdsgruppen omkring turneringer
Bestyrelsen vedtog arbejdsgruppens oplæg til afholdelse af DM med start i 2022. Dette
betyder at DM vil blive afviklet delvist som Swiss på tid og delvist som Cup.
Ændringerne indarbejdes i turneringsmappen.
Bestyrelsen vedtog at DVC Turneringen forsætter som hidtil, bortset fra at finalespillet
bliver spillet på tid.
Udvalgets forslag til ændringer i Sommerlandsturneringen blev drøftet.
Arbejdsgruppen tager bestyrelsens input med i det videre arbejde med modernisering af
turneringen.
Bestyrelsen vedtog arbejdsgruppens forslag til modernisering af rangliste turneringerne.
Turneringsudvalget beslutter, hvornår de nye propositioner træder i kraft.

9.

Evt.

Bestyrelsens datoer:
23. maj
24. maj
15. juni
16. august
17. august
19. september
21. september
5. oktober
12. oktober
9. november
5. december
6. december

Forretningsudvalgsmøde
Bestyrelsesmøde
Evt. bestyrelsesmøde
Forretningsudvalgsmøde
Bestyrelsesmøde
Forretningsudvalgsmøde
Bestyrelsesmøde
Forretningsudvalgsmøde
Bestyrelsesmøde
Evt. bestyrelsesmøde
Forretningsudvalgsmøde
Bestyrelsesmøde

Øvrige datoer:
12. – 15. maj
3. – 5. juni
7. – 10. juli
13. – 17. Juli
15. september
29. sept. – 2. okt.
29. sept. – 2. okt.
3. oktober
27. oktober
19. november

VM Single, Double og Mix-Double i Danmark
EM Triple Kvinder i Spanien
DM Single, Mix-double, Triple, Double
EM Single, Double og Mix-Double i Holland
Sidste frist for forslag til repræsentantskabsmødet
EM U23 herrer og kvinder i Spanien
EM Triple juniorer kvinder/herrer i Spanien
Sidste frist for budgetønsker fra udvalg
Dagsorden for repræsentantskabsmødet udsendes
Repræsentantskabsmøde

