Bestyrelsesmøde DPF
Den 24/5 2022 kl. 16:30

Idrættens Hus IKC
mødelokale /Teams

Deltagere:

Lars Friis, Erik Barfod, Jakob Lindeløv, Henrik Toft, Mikkel
Christiansen, John Saxild-Hansen, Pernille Toft

Afbud

Jan Kristensen og Rikke Vedel Lassen

Referat:
1.

Nyt fra formanden
Herunder orientering om:
• Ny Strategi konsulent - Vi har fået ny DIF konsulent.
• Difs årsmøde -Lars og John var til Årsmøde i DIF
• Difs digitale strategi – John orienterde
• Individuelle medlemskaber – Lars orienterede
• Ildsjæle i Idrætten- Idrættens analyseinstituts rapport.

2.

Nyt fra Udviklingskonsulent og sekretariat
Rikke har sendt orientering til bestyrelsen.
Pernille orienterede om sekretariatsledermøde og om sekretariatets løbende opgaver.

3.

Økonomi
Økonomien ser fin ud
2021 regnskabet er underskrevet og er offentliggjort på forbundets hjemmeside.

4.

VM i Danmark – opfølgning
VM i Danmark fik meget stor omtale og opmærksomhed.
Vi håber, at klubberne vil benytte den positive omtale til at promovere sporten yderligere og
tiltrække nye medlemmer.
Vores landshold ydede en stor præstation, og vi gik videre til ottendedelsfinalerne i 7 ud af 10
mulige.
Anders Erlandsen og Katrine Junge Olsen vandt bronzemedalje i Mix-double. Vores første VM
medalje i over 20 år.
Vi har fået mange henvendelser fra tilskuere, deltagere og forbund, der roser vores arbejde og
vores venlige og imødekommende frivillige.

5.

Nyt fra Dommerudvalget
Bestyrelsen bakker dommerudvalgsformanden op i de beslutninger han tager i forhold til valg af
dommere og dommerpåsætning.

6.

Nyt fra Turneringsudvalget
DM 2022. Invitation er udsendt og tilmeldinger er åben, både til selve disciplinerne og til
forplejning.
TU arbejder sammen med John Saxild-Hansen på at forbedre den løbende resultatformidling.
John har gennemgået turneringsmappen og sendt forslag til ændringer til udvalget.

7.

Nyt fra Eliteudvalget
EU har udtaget hold til EM for kvinder i Spanien, til EM i Single, double og Mix i Holland samt til
Worldgames i USA.

Vi håber at de alle får nogle gode resultater.
8.

Arbejdsgruppen omkring turneringer
Bestyrelsen godkender den nye struktur og oversender materialet til TU, til justering på
baggrund af forslag og drøftelser. Den nye struktur fremlægges til orientering og drøftelse på
repræsentantskabsmøde.

9.

Strategiaftalen
Strategiaftalen er underskrevet.

10.

Evt.
Punkt til fremtidigt bestyrelsesmøde: Koncept for samarbejde mellem arrangørklub og forbund i
forbindelse med DM og andre arrangementer med TV dækning og mulighed for deraf afledte
sponsoraftaler. Henrik laver et oplæg.

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

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

Øvrige datoer:
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

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

