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Punkt 4: Formandens beretning
2011 har været et år, hvor Dansk Petanque Forbund har oplevet flere glædelig, opmuntrende og
spændende begivenheder som vi er stolte af og året, hvor forbundet er blevet udfordret mere end godt
er, hvis det skal være meningsfyldt at lave frivilligt arbejde. Heldigvis er det altid de positive oplevelser
der sejrer og bliver husket, så derfor vil jeg begynde min beretning der:
1.marts 2011 havde forbundet 25 års jubilæum. Det blev fejret med en reception i Idrættens Hus for
vores klubber samt andre interessenter. Vores vingaver valgte vi at forære som gaver til vinderne af
jubilæumsturneringen som blev afholdt i Hvidovre Petanqueklub den 10. september. Tak til Hvidovre
som lagde faciliteter samt frivillig arbejdskraft til og tillykke til alle vinderne.
Fra den 21. til den 23. oktober var DPF værter ved EM finalespillet for U23 spillere. Det tager tid og
kræfter at forberede en event som dette til trods for, at der kun var 16 hold men som Sport Event
Danmark udtalte på et tidspunkt i løbet af et møde, vi havde med dem – om man skal afholde VM i
landevejscykling eller EM for U23 spillere i petanque, så er det nøjagtig de samme logistiske arbejdsopgaver, der skal løses – man skal hele tiden holde tungen lige i munden og koncentrere sig, så der
ikke laves fejl. EM U23 var en event som trak mange ressourcer fra styregruppen, fra sekretariatet, fra
de tre klubber - Star Masters Petanque, Kirke Såby Petanqueklub, Roskilde Sportspetanque samt fra
mange andre frivillige - som hjalp os med afviklingen. Alle de involverede kan ikke takkes nok, så her i
min beretning vil jeg igen benytte lejligheden til at sige tak til alle for den uvurderlige arbejdsindsats i
arbejdet med stævnet både før, under og efter. Selve mesterskabet blev afviklet i fine rammer i Musicon i Roskilde men som altid, er der uforudsete ting. Her var det først og fremmest kulden, som vi ikke
havde regnet med ville være så voldsom netop i oktober måned. Det næste var tilskuerpladser. Vi
havde egentlig ikke troet, at der ville komme særlig mange tilskuere, belært af erfaringerne fra EM for
kvinder i Odense i 2005. Vi tog dog grueligt fejl og det ved vi så til vores næste event EM for veteraner
som afvikles i Hvidovre fra den 17. til den 19. august 2012. Her tænkes allerede i tribuner m.m.
Endnu en meget stor og spændende arbejdsopgave har vi skullet løse i 2011 nemlig vores IT – udfordring som jeg også nævnte i min beretning fra 2010. Vi vidste, at vores gamle hjemmeside ville lukke
ved udgangen af 2011, og at Infosport også ville lukke for vores resultatformidling. Som om det ikke
var nok, blev vi nødt til at omlægge store dele af vores IT infrastruktur i Idrættens Hus (IH), fordi der i
huset/DIF var spareplaner.
Vi skulle derfor vælge en ny serviceudbyder til sekretariatets funktioner, og vi skulle etablere en ny
hjemmeside og ny resultatportal.
Det koster mange ressourcer at lægge IT om – alene det at vælge nye serviceudbydere tager lang tid
og mange overvejelser. Det er jo vigtigt, at der er sikkerhed omkring driften af sekretariatets opgaver
og omkring hjemmeside og portal og – ikke mindst - at DPF får så meget som muligt for pengene.
DPF har sammen med en række andre forbund i IH valgt Service Gruppen, som IT leverandør til at
servicere sekretariatets IT opgaver.
Vi har valgt Club Peoples hjemmeside og resultatportal til DPF’s udadvendte aktiviteter. Samtidig har vi
fået etableret et nyt og moderne licenssystem, som efter en indkøringsperiode, vil rationalisere en
række opgaver i sekretariatet.
Umiddelbart efter sidste repræsentantskabsmøde gik en arbejdsgruppe for alvor i gang med at lave en
plan og kravspecifikation til løsning af IT opgaverne. IT opgaver tager lang tid og koster mange penge
at løse og det er derfor en meget stor opgave, som er løst på fremragende vis af arbejdsgruppen – og
ydermere indenfor budgettet samt inden for deadline, som var sat til 31.12.2011. Det er ikke hverdagskost i IT-projekter!!
Vi ved, at det kan tage lidt tid for mange medlemmer at vænne sig til ny IT. Men når man har vænnet til
hjemmesiden og lært resultat- og licensportalen at kende, vil man se, at vi har bevæget os et tigerspring videre på IT-fronten. Nu har vi noget, som vi kan bygge videre på – og det vil vi gøre, når den
nuværende funktionalitet bliver hverdag for medlemmer, klubber, sekretariat og bestyrelse.
Vi har også arbejdet med forbundets vedtægter, da de trænger til en modernisering. Det første udkast
til et sæt nye vedtægter, har vi haft til gennemsyn hos klubberne som på vores klubbesøg i december
måned er kommet med gode ideer og input til det videre arbejde. Oplægget til de nye vedtægter er
blevet modtaget rigtig positivt af alle, der deltog i møderne, så vi håber i bestyrelsen, at vi får dem vedtaget på repræsentantskabsmødet.
Oveni alle de omfangsrige og spændende arbejdsopgaver vi har haft i løbet af året, er bestyrelsen blevet udfordret i det frivillige arbejde fordi vi siden juli haft en amputeret bestyrelse, da tre medlemmer –
formændene for henh. BU, UU, og TDUU – valgte at trække sig fra arbejdet umiddelbart efter afviklin2
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gen af DM i Middelfart pga. utilfredshed med udtagelsen til VM for kvinder. Som jeg tidligere har givet
udtryk for, så er det særdeles uhensigtsmæssigt og respektløst at trække sig i utide fra en tillidspost
som man er blevet valgt til at varetage af repræsentantskabet ved direkte valg blot fordi man ikke kan
stå inde for en beslutning. Som bestyrelsesmedlem bør man forstå at visse beslutninger uddelegeres
til udvalgene. I eliteudvalgets tilfælde, har vi valgt at uddelegere udtagelsesopgaven til en landstræner.
Er man som bestyrelsesmedlem uenig i de beslutninger, der træffes i udvalgene eller for den sags
skyld af landstræneren, så bør man kæmpe kampen inde i bestyrelse – det er jo bl.a. en af de opgaver
man har fået i opdrag af repræsentantskabet, da man blev valgt. Er det derimod klubberne, der er
uenige i den politik der føres i forbundet, så har de mulighed for at vælge nogle andre til at repræsentere sig i bestyrelsen. Ydermere er der arbejdsopgaver som ikke længere bliver varetaget, når tre bestyrelsesmedlemmer vælger at gå i utide. Eftersom alle de resterende bestyrelsesmedlemmer havde rigeligt at gøre med deres eget ressort, var der simpelthen ikke tid og kræfter til at løfte BU, TDU og UU’s
områder. Derfor blev vi i bestyrelsen enige om at hidkalde assistance udefra, så vi kunne få hjælp. Vi
ved, at dette strider imod vedtægterne men på den anden side, mente vi, at det ville være mere hensigtsmæssigt end at indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen var hele tiden
beslutningsdygtig uden de tre afgåede medlemmer og vi kan invitere gæster uden stemmeret og det
valgte vi at gøre brug af. Jeg vil hermed gerne rette en tak til Ib Sandbæk og Eli Nielsen for at engagere sig i henh. BU’s og TDU’s arbejdsopgaver.
Under veterankvalifikationsturneringen blev bestyrelsen nødt til at diskvalificere et hold bestående af
en dansk statsborger samt to udenlandske statsborgere. Det er altid kedeligt, når man som bestyrelse
skal gribe til den slags metoder. Ifølge FIPJP’s og CEP’s regler skal man kunne fremvise pas der tilhører det land man spiller for i landsholdssammenhænge. Vi undersøgte også sagen hos DIF’s jurister
og blev informeret om, at der ikke må være udenlandske statsborgere på danske landshold. Vi traf
derfor beslutning om at diskvalificere holdet. Holdet klagede og sagen endte hos Ordens og Amatørudvalget som gav klagerne medhold og bl.a. anbefalede DPF at tage holdet ind i turneringen igen.
Denne anbefaling har vi desværre ikke kunnet imødekomme grundet overnævnte regelmenter. Vi anerkender, at det ikke har stået tydeligt nok i vores egne regler samt i invitationen, at man kun kan stille
op, såfremt man har dansk pas. Vi arbejder på at få det rettet, så der ikke opstår den slags uheldige
episoder i fremtiden.
Desuden har vi haft adskillige henvendelser som oftest har drejet sig om hændelser sket i fortiden. Alle
vores klubber kan altid rette henvendelse til os om det ene eller det andet og det skal der være plads
til. Det hører med til forbundets arbejde at besvare den type henvendelser. Dog synes jeg, at vi i 2011
har brugt alt for meget tid i bestyrelsen på at se bag ud i stedet for at fokusere på nutiden og fremtiden.
Vi skal selvfølgelig evaluere vores arbejde og vi begår også fejl, det indrømmer vi fuldt ud i bestyrelsen
men når en stor del af tiden går med at se bagud i stedet for at se fremad, så bliver den frivillige gerning indimellem utaknemmelig. Det ville være udviklende for forbundet hvis man i stedet for at stå og
stampe i vandpytten kunne springe over på den anden side og komme videre. Det skal være sjovt at
dyrke petanque – uanset om man gør det som aktiv petanquespiller eller som frivillig leder. Vores dyrebare fritid bør vi bruge på at nyde hinanden og grine sammen, ikke på at bekrige hinanden.
Klager og protester:
Bestyrelsen har i skrivende stund behandlet 3 klager og protester.
Medlemstal:
Den 1. januar 2012 kunne vi tælle 74 medlemsklubber. Det er en tilbagegang på en klub i forhold til
sidste år. Derudover har vi i 2011 udstedt 1333 licenser imod 1373 i 2010. Det er en tilbagegang på 40
licenser. Her bør vi nok komme frem i skoene i 2012 og finde turneringsmodeller som gør, at flere får
lyst til at indløse licens.
Økonomi:
Økonomisk har det været et år med flere store udfordringer. Vi har fejret forbundets 25 års jubilæum
og afholdt EM for U23. Jubilæet blev lidt dyrere end forventet, mens vi til EM U23 fik en underskudsgaranti hos Sport Event Danmark, som gjorde at vi kom ud med et overskud. Vi har også i forbindelse
med udvikling af vores nye hjemmeside og petanqueportal fuldt økonomien meget tæt, da sådanne
projekter kan blive meget dyrere end forventet. Igen i år har vi haft en utrolig stram økonomistyring og
alle vores udvalg har kæmpet for at holde udgifterne nede. Jeg synes det hele er lykkedes eget fint, da
vi i år ”kun” kommer ud med et underskud på 58.846 kr. mod budgetteret 50.950 kr. Vi har heller ikke i
år udnyttet den resterende låneret hos DIF, sådan som vi ellers har mulighed for.
Årets aktiviteter:
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Vi har igen i år haft et højt aktivitetsniveau. Udover de allerede omtalte begivenheder samt arbejdet
med hjemmeside og petanqueportal, så har vi afholdt dialogmøder med alle vores klubber i december
måned. Desuden er BU, EU og TU i skrivende stund også i færd med at afvikle en række dialogmøder. Det er dejligt at komme rundt i landet og møde klubberne i øjenhøjde. Der var rigtig mange fremmødte til vores møder og stemningen var konstruktiv og positiv.
Preben Fuglsang har igen i år haft projekt ”Fritterpetanque” kørende i Roskilde i forbindelse med EM
U23. Igen i år blev dette arrangement en kæmpe succes og endnu en gang tak til Preben for indsatsen.
Vi har nedsat en arbejdsgruppe som er i gang med at planlægge VEM 2012 – veteran EM. Den arbejder på højtryk. Logoet er klart, spillestedet er fundet samt overnatning m.m. Det bliver spændende og
vi venter os meget også af denne event.
BU:
Har på grund af manglende formandskab i flere måneder ligget stille. Til gengæld har Ib Sandbæk i
den periode, han har hjulpet DPF fået udarbejdet en handlingsplan for 2012 samt skrevet en beretning
som jeg hermed henviser til.
EU:
Har igen i året arbejdet hårdt på at få vores spillere til at præstere til de internationale mesterskaber.
Tak for indsatsen. Desværre har resultaterne i år ikke været helt på højde med de forventninger bestyrelsen har haft bortset fra et Nordisk Mesterskab i åben række. Det er klart, at der altid kan diskuteres
om udtagelser og kriterier samt hvorledes der bør arbejdes med eliten. Eftersom den koster mange
penge, kan den nemt får sindene i kog. Dette gælder ikke kun i vores idrætsgren. I år har der været
uheldige episoder som har medført personkonflikter, jeg ikke vil komme nærmere ind på her. De konflikter vi har haft, har FU forsøgt at tage hånd om ved at have en dialog med EU samt aktivrepræsentanterne, for at DPF kan blive endnu mere professionel og seriøs i sit fremtidige arbejde med eliten.
Der er mange holdninger både blandt EU, FU, DPF’s bestyrelse, spillerne samt ikke mindst vores
klubber og deres medlemmer til hvordan elitearbejdet bør udføres. Der er ingen tvivl om, at et specialforbund i DIF bør højne arbejdet med eliten, da eliten højner den generelle spillestandard i en idrætsgren. DPF er et DIF - forbund og vi arbejder langsigtet med talentudvikling som er en del af DIF ’s politiske program samtidig med, at vi hele tiden forsøger at højne arbejdet med vores aktuelle elite. Vi har
i år lært, at vi skal være endnu tydeligere i udmeldingen af vores forventninger til spillerne samt hvad
der kræves for at være eliteidrætsudøver men vi må også kunne forvente, at spillerne tager et ansvar.
ISU:
Fik en sponsor til forbundet i 2011. Det var ”Færgen” som sørgede for at DPF fik formindsket en lille
del af sine udgifter i forbindelse med landsturneringen. Tillykke med det resultat.
TU:
Et udvalg som sørger for at alle kan komme ud at spille petanque. I 2011 har turneringerne været
mange både sommer og vinter. Jeg vil ønske alle vinderne af sommerlandsturneringen tillykke med
resultaterne og sige TU tak for indsatsen. Tak også til alle de klubber som har stillet deres faciliteter til
rådighed i løbet af året, så DPF har kunnet gøre brug af dem. Ikke mindst tak til klubberne som i år
stod for afviklingen af alle vores DM ‘er.
TDUU:
Igen et udvalg som har ligget stille på grund af at formanden forlod bestyrelsen i utide. Eli Nielsen har
sørget for dommerpåsætninger resten af 2011 samt lagt budget for 2012. Det siger bestyrelsen tak for.
UU:
Ingen aktiviteter pga. formanden forlod bestyrelsen i utide.
OAU:
Har i skrivende stund haft to sager. Jeg henviser til deres beretning.
Idrætspolitik:
Formanden blev ganske usædvanligt indstillet af Dansk Svømmeunion til DIF’s bestyrelse og blev efter
kampvalg valgt ind.
Bestyrelse, udvalg og sekretariat:
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Til slut vil jeg benytte lejligheden til at sige tak til hele min bestyrelse og alle udvalgsmedlemmerne.
I har været rigtig gode samarbejdspartnere og I har alle ydet en stor indsats. En særlig tak til Lars
Lloyd, forbundets nye næstformand, som har arbejdet hårdt for at lære organisationen at kende samtidig med, at han har taget det tunge ansvar for etableringen af vores nye IT-løsninger. En stor tak også
til Kim Rasmussen som altid holder styr på og har overblik over vores økonomi.
Sekretariatet – Pernille Toft og Knud Erik Asmussen – er uvurderlige. De skal begge stå model til meget og vi blive altid mødt med et smil. Tak for det.
Tak også til Glenn Bernstein som hele tiden har stået den nye næstformand bi ligesom Glenn altid er
kommet forbundet til hjælp, når vi har haft brug for det. Det er enestående.
Lotte Büchert
Formand
30. januar 2012
Bestyrelsens sammensætning i 2011
Forretningsudvalg (FU)
Lotte Büchert
Lars Lloyd
Kim Rasmussen

Starmaster’s
Holbæk
Køge

2 år i 2010
2 år i 2011
2 år i 2011

De faste udvalgs sammensætning i 2011
Turneringsudvalg (TU)
Chalot Tannie Thomsen
- formand
Mikkel Schmidt Hjorth
- medlem
Anni Hejendorf Kristensen
- medlem
Einar Stærk
- medlem

Hedebo
Høng
Bøgeskov
Beder-Malling

2 år i 2011
2 år i 2010
1 år i 2011
2 år i 2011

Eliteudvalg (EU)
Henrik Toft
Karsten Marcher
Jørgen Büchert
Claus Berthelsen

- formand
- medlem
- medlem
- medlem

Starmaster’s
Høng
Starmaster’s
Kr. Såby

2 år i 2010
2 år i 2011
1 år i 2011
2 år i 2011

Breddeudvalg (BU)
Per Pedersen (fratrådt)
Ib Sandbæk
Vakant
Daniel Andersen
Preben Fuglsang
Torben Skalshøj

- formand
Nykøbing
- regionsformand Midtjylland BIK - Struer
- regionsformand Syddanmark
- regionsformand Sjælland
Trolden
- regionsformand Hovedstaden Hvidovre
- regionsformand Nordjylland Nordjylland

1 år i 2011
1 år i 2011
1 år i 2010
1 år i 2011
1 år i 2011
1 år i 2011

- formand
- medlem

Nykøbing
Tappernøje

1 år i 2011
2 år i 2011
2 år i 2010

Træner/dommer/uddannelsesudvalg (TDU)
Peter Ellekær Hansen (fratrådt) - formand
Glenn Hansen
- medlem
Jesper Sele
- medlem

Nykøbing
Nordfalster
Vestfyn

2 år i 2011
2 år i 2011
1 år i 2011

Informations- og sponsorudvalg (ISU)
Mario Presutti
- formand
Carsten Snejbjerg
- medlem
Niels Plum
- medlem

Hedebo
Hvidovre
Jonstrup

2 år i 2010
2 år i 2010
2 år i 2011

Ordens- og Amatørudvalg (OAU)
Bjørn Ploug
- formand
Henrik Wolfhagen
- medlem
Jacqueline Jensin
- medlem

Frederiksberg I.F.
Ledøje
Boule Romanée

2 år i 2010
2 år i 2010
2 år i 2011

Ungdomsudvalg (UU)
Jacob Erlandsen (fratrådt)
Villy Larsen (fratrådt)
Vakant
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- formand
- næstformand
- kasserer
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Repræsentantskabsmødet 11-03-2012

Beretninger

Punkt 4: Turneringsudvalgets beretning
Se udvalgsmedlemmernes navne og valgperioder på side 5

Årsberetning for 2011

VI har haft et år, hvor vi har arbejdet hårdt på at skabe en god kontakt mellem klubber og TU. Det har
efter vores mening været en succes. Det indebar at vi var synlige ved så mange turneringer som mulig, enten som spilleledelse, dommer eller spiller. Vi har været vidt omkring i hele Danmark og det har
været lærerigt og gavnligt for os. Stor tak til alle klubberne for deres imødekommenhed og interesse i
at samarbejde.
Vi har haft et år, hvor vi gerne ville skabe noget nyt og have flere medlemmer ud og spille petanque.
Det må man sige er lykkedes. Vi fik foræret en ny turnering, som virkede som en god udfordring for
spillere og udvalg. Dermed besluttede vi at sætte den i værk. Og til DM 2011 var der i alle rækker tilmeldt flere end i 2010.
Vi kunne mærke på årets opgaver, at vi havde prøvet det hele før. Vi var en del mere forberedte og det
tog en del færre timer at lave lodtrækning til DM og at tilrettelægge SLT.
Vi har fulgt og levet op til vores handleplan. Kun et pkt. (separat junior DM) er ikke opnået og dermed
slettet, da vi ikke mener at DPF er stort nok endnu til at skabet en sådan turnering.
Eurocup:
3 hold spillede om Eurocup i 2011. Der var på spilledagen en del utilfredshed med spilleformen, men
det er DPF som har besluttet, at man spiller den nationale del som den internationale del, dvs. man
spiller alle triple kampene mod alle modstandere før man spiller doublerne. Men uheldigvis kunne nogle fra holdene overbevise det TU medlem som stod for turneringen, om at man ville spille en holdkamp
færdig ad gangen.
Hvidovre vinder æren til at repræsentere Danmark i Eurocup, stort tillykke til Hvidovre Petanque Klub.
SLT turneringen:
Vi kunne efter 3. runde se at der kunne opstå et problem ift. oprykning og derfor var vi i den situation,
at vi inviterede alle 2’erne fra regionalserien, som skulle spille om pladserne 9-16. Så ville vi være i
stand til at rykke den næste i rækken op, hvis det blev nødvendigt.
Det vil blive nødvendigt i det tilfælde, at et hold ikke kan rykke op fordi de har et hold dér i forvejen eller
hvis der er hold som trækker sig inden SLT start 2012. Så er et slutspil den mest sportslige korrekte
måde at afgøre rækkefølgen på.
Vi oplevede i slutspillet at to hold ikke ønskede at spille turneringen færdig. Det gik ud over et hold fra
Bornholm, som i den forbindelse ikke havde nogle modstandere om søndagen. Situationen skabte en
hel del utilfredshed blandt de resterende spillere og der kom mange forslag på, hvad sanktionen kunne
være ved at forlade spillet. Da spillerne fra Bornholm gjorde en stor indsats for at omlægge deres færgeoverfart, men uden held, var en overnatning alligevel nødvendig. TU besluttede i fællesskab, at man
ikke ville udelukke nogle fra deltagelse i SLT, men derimod give en økonomisk sanktion. Det var klubberne ikke tilfredse med og efter henvendelse til FU fik klubberne medhold. Så derfor har klubberne
ikke fået nogen sanktion udover den som er beskrevet i klubmappen. Vi håber ikke vi kommer i en lignende situation igen.
Der var for mange hold som trak sig efter turneringen var lagt, det betød en del ændringer efter offentliggørelsen. Det er en stor ekstraopgave, at skulle ændre på en turnering som ligger klar. Vi vil gerne
gøre opmærksom på, at de hold som ligger i Elitedivision, 1. division, 2. division og DK serien de ligger
fast til året efter, det er KUN regionalhold som skal tilmeldes hvert år. Så hvis man ønsker at trække et
hold fra divisionen eller DK serien, vil vi rigtig gerne vide det i god tid.
Der kom efterfølgende lidt kritik af forholdene i Nykøbing ift. kø ved køkkenet, for få toiletter og baneforhold. Men vi skal huske på, at ikke mange klubber kan rumme så stort et arrangement og vi skal
være glade for at nogle stiller frivillig arbejdskraft og tid til rådighed for at gøre det godt for alle.
Både Boule Hedebo og Nykøbing Petanque Klub gjorde igen en stor og flot indsats for at gøre rammerne super gode for os alle. Stor tak fra TU.
Stort tillykke til alle medaljevinderne og særligt stort tillykke til Boule Hedebo som tog Guldet i Elitedivision for 3. år i træk.
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DVC:
I 2011 var der igen problemer for nogle hold at finde en spilledag indenfor den fastlagte periode, det
betød bl.a. At de 2 hold fra Bornholm trak sig, det var ikke godt, da Tu arbejder på at få de klubber
med, som ligger i ydrekanten af Danmark.
Vi fik en henvendelse om, at det var uhensigtsmæssigt at to hold fra Bornholm var i samme pulje. Her
skal man se på den økonomiske del i beslutningen. Det koster 500 kr. pr. hold i deltagergebyr, og hvis
vi skulle sætte de to bornholmske hold i hver sin pulje, ville vi skulle give refusion til 12 gange overfart,
men hvis vi sætter dem i samme pulje, skal der kun gives refusion til 4 gange overfart. Dette er så kun
for puljespillet, så det ville blive mere, hvis de spillede sig til finalen. Det ville ikke være hensigtsmæssigt at bruge så stor en del af tilmeldingsgebyret til betaling af transportgodtgørelse.
I mellemrunden blev der skrevet forkert, d.v.s. der blev i to af puljerne sat en forkert klub som hjemmebanehold og det fik en konsekvens for Nordfalster. Det betød at de skulle over broen og spille,
selvom det i første omgang var skrevet som om de havde hjemmebane. Vi undskylder naturligvis, men
når man kan nå at rette en fejl, så mener vi også at man skal gøre det.
Der var nedgang i tilmeldinger til DVC i forhold til 2010. Det undrer os når man ved, at det er en licens
fri turnering og for spillere der fylder 55 år i det år der spilles, og det er jo størstedelen af de danske
spillere i DPF som går under den kategori. Vi har talt i TU, om DVC skal forbedres og hvordan, så vi
håber på at medlemmerne kan hjælpe os med ideer til forbedring, så vi kan få mange flere hold i 2012.
DM 4 dage:
I 2011 blev DM sammenlagt igen, efter den har været delt op i 2 weekender. Det har været et ønske
fra flere medlemmer og det skulle også vise sig at være en succes. Der var flere tilmeldinger i næsten
alle rækker end i 2010.
2010 Triple
Åben: 27 hold – kvinder: 14 hold – veteraner: 9 hold – junior: 2 hold – yngre junior: 2 hold
2010 Double
Åben: 38 hold – kvinder: 25 hold – veteraner: 22 hold – junior: 4 hold – yngre junior: 2 hold
2010 Mix double
Åben: 51 hold – veteraner: 20 hold – junior: 4 hold
2010 Single
Åben: 40 delt. – kvinder: 20 delt. – veteraner: 15 delt. – junior: 7 delt. – yngre junior: 1 delt.
2011 Triple
Åben: 29 hold – kvinder: 16 hold – veteraner: 18 hold – junior: 4 hold
2011 Double
Åben: 42 hold – kvinder: 23 hold – veteraner: 30 hold – junior: 4 hold
2011 Mix double
Åben: 50 hold – veteraner 26 hold – junior 4 hold
2011 Single
Åben: 39 delt. – kvinder: 25 delt. – veteraner 23 delt. – junior 10 delt.
I 2010 var der 576 medlemmer som deltog i DM og i 2011 blev det til 656 medlemmer på alle dagene.
Så de flere tilmeldinger er TU rigtig glad og stolte af og vi håber at slå rekorden igen i 2012.
Der var en del forvirring mht. betalingen. Flere havde fået trukket tilmeldingsgebyr mere end én gang.
Der var nogle fejl på DPF’s hjemmeside, som blev ordnet hurtig. Sekretariatet arbejdede på højtryk og
fik alle betalingsfejlene rettet.
I 2011 manglede der en vigtig ting på hjemmesiden, som vi er meget opmærksomme på til næste DM.
Ved tilmeldingen kunne man ikke på den samlede oversigt se, hvem der var tilmeldt hvilken art. Det
var der flere spillere som savnede.
Vi besluttede at lave en uofficiel ½ times rekordforsøg og 500 skuds rekordforsøg og dem som fik guld
til DM i præcisionsskud 2010 blev spurgt først, men de ønskede ikke at deltage. Det endte med Kasper Bak Laursen og Hanne Christensen som prøvede kræfter med denne disciplin. Det var en appetitvækker og tiltrak folk. Kasper og Hanne fik nogle rigtig fine resultater og Hanne slog rekorden.
TU var nybegynder i denne disciplin og derfor vil der være enkelte justeringer til 2012, hvor vi naturligvis vil gentage succesen.
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Der blev seedet til DM i de rækker og arter som kvalificerede sig dertil i.f.t. deltagerantal. Det var et
ønske fra flere medlemmer, at man begyndte at seede andet end åben række, og DIF’s social og samfunds politik opfordre bl.a. også til at forbundene arbejder med forbedringer for bl.a. ældre og kvinder,
ligesom man også gør noget for eliten. Derfor besluttede TU tidligt på året, at der skulle opfordres til at
lave flere ranglisteturneringer. Da vi ikke er så heldige endnu, at der laves ranglisteturneringer for veteraner eller kvinder, men kun i åben, og at der står i propositionerne at man ikke kan lave deltagerbegrænsning. Det gælder vel så også i begrænsning i køn og derfor har vi taget udgangspunkt i åben
række. Det var der et medlem som ikke mente vi kunne og indgav en protest. Ordens- og Amatørudvalget har tilkendegivet forståelse for TU’s vurdering, men giver medlemmet ret i, at vi ikke har skrevet
tydeligt nok, hvad vi gjorde og hvorfor - så det vil blive gjort fremover.
Det var efter vores mening et meget vellykket DM. Det eneste som ikke var helt godt var vejret, men
det kan TU ikke ændre på – endnu.
Stort tillykke til alle medaljevinderne i alle rækker.
Opsigtsvækkende var det, da Tanja hviskede mig i øret inden præmieoverrækkelsen i kvindedouble,
Tanja Gromada og Camilla Svensson havde vundet guld i kvindedouble tre år i træk - det er rigtig flot.
En stor tak til Vestfyn Petanque Klub for deres store indsats og alle de klubmedlemmer som gjorde et
uundværligt arbejde for at DM 2011 blev så godt.
DM i præcisionsskydning:
Vi havde et vellykket DM i præcisionsskud under gode forhold. Vi havde lavet nogle forbedringer i.f.t.
2010 og der var et meget bedre overblik og styring i år.
TU har på et møde besluttet, at der i 2012 bliver indført veteranrække i DM præcisionsskud i 2012.
Vi havde ikke mulighed for at sætte 12 dommere på denne disciplin, som man burde p.g.a. økonomien, så det blev kun til 6 dommere. En dommer kom ikke til spillestart, men efter et opkald kom han og
en mere så vi havde 7 dommere. Heldigvis var der yderligere 2 dommere i hallen som også gav et nap
med. Det er ikke nok med 7 dommere, men vi klarede den med hjælp fra frivillige, som tog opgaverne
som fod dommer seriøst. Tusind tak for jeres hjælpsomhed til at gøre dagen rigtig god.
De dommere som var mødt op, havde kun små pauser, da der ikke var mulighed for meget afløsning.
Det er meget hårdt at stå op hele dagen og være 100 % koncentreret i den opgave man har. Der kan
fremover ikke accepteres færre end 12 dommere til sådan en krævende disciplin.
Der var lidt småfejl fra dommernes side i løbet af dagen, men spillere og Eli som overdommer greb situationerne meget professionelt ad og alle var tilfredse med afgørelserne.
Vi fik indtryk af at ikke alle dommere havde lyst til at tage opgave som point dommer. Det er meget
krævende og skal gå lidt stærkt. Vores indtryk var at det ville være rigtig godt, hvis alle dommere var
sikker i den opgave, det vil også betyde at det bliver nemmere at få de 6-8 dommer til lige præcis den
opgave.
De skudtæpper som vi i 2010 fik lavet, måtte allerede i 2011 gennemgå omfattende reparationer.
De har uden information til TU været udlånt og afleveret i meget snavset og ødelagt tilstand. Der er
hårdt brug for nye tæpper og i et mere slidstærkt materiale.
TU besluttede at DM præcisionsskud skal afholdes i Høng igen i 2012, så alle tæpperne er opbevaret
hos Høng Petanque Center.
Tusind tak til HPC for deres aktive deltagelse som skrivere og tak til de frivillige som stod for banerne
og forplejning.
VECK:
VECK 2011/2012 er i skrivende stund ikke afsluttet.
Vi fik i 2011 et forslag fra Nykøbing Petanque Klub, som havde udarbejdet denne turneringsplan. TU
fik skilt den af og samlet den igen og efter nøje overvejelser besluttede vi at den skulle afprøves. Det
er en selvbetalende turnering - så den giver hverken under- eller overskud.
Beslutningen om at afprøve VECK blev primært taget ud fra erfaringen om den ringe tilmelding til Eurocup, frafald i VLT og den massive utilfredshed over den lange kørsel for få kampe og utilfredshed
over, at man flere gange møder de samme modstandere.
VECK er netop løsningen på de problematikker der var i Eurocup og VLT.
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Klubberne har en besparelse i kørsel i VECK bl.a. Fordi ingen skal krydse broen før 4. runde og vi har
gjort hvad vi kunne for at bruge haller som ligger i rimeligt afstand fra de klubber som deltager.
VECK er en god måde at møde alle slags spillere. Vi møder både elitespillere og spillere som ikke er
ligeså god som en selv. Det bliver forhåbentligt opfattet som en positiv udfordring både for elitespillere
og alle os andre, man kan udvikle sig som spiller ved at møde stærkere hold. I 3. runde vil man være
så meget ”sorteret”, at man møder rimeligt ligestillede modstandere.
Da VECK systemet er et nyt spillesystem, som man lige skal vende sig til og kan være svært at forstå,
så valgte vi, at skrive et eksempel som skulle gøre det mere forståeligt, som vi kaldte ”regler og spillesystem”. Vi afprøvede det på nogle spiller inden det blev sendt ud.
TU skrev flere steder og flere gange, hvordan kampene skulle spilles, men tilsyneladende var der stadig efter 2. spillerunde nogle som ikke helt havde fundet ud af det.
Efter en ”finjustering” er alle vist klar over nu, at man IKKE spiller nogle dubler før alle dagens tripler er
spillet.
Vi har fået 1 protest på VECK, den handler om at der ikke er spillet på den korrekte måde (alle tripler
før doubler), og det er korrekt, da det som før skrevet har været svært for mange at imødekomme den
nye spilleform.
Så har vi modtaget en klage vedr. afviklingen af runderne, og hvordan holdene bliver fordelt i nye puljer.
Disse 2 sager er i skrivende stund ikke færdigbehandlet.
Vi har både fået meget positive tilbagemeldinger på VECK, men også kritik, vi vil naturligvis efter 4.
runde, sende brev ud til alle klubberne om evaluering af VECK, så har vi noget at arbejde med.

RANGLISTETURNERINGER:
TU lagde store kræfter og mange arbejdstimer i at få gang i ranglisteturneringerne igen.
Vores gode samarbejde med Peter Ellekær gav gode resultater i uddannelse af nye dommere, som
gjorde det muligt at stille dommere til alle ranglisteturneringer.
Vi besluttede, at der min skal være 20 hold i triple, double og mix-double ranglisteturneringer og 40
deltagere i single. Det er et tal som er valgt ud fra, at der vil være en fornuftig udbetaling til vinderne
i.f.t. tilmeldingsgebyret. Men det viste sig, at det var rigtig svært at få 40 deltagere i single, så de 2
single ranglisteturneringer som var annonceret, blev aflyst. TU vil se nærmere på denne sag og finde
en holdbar løsning.
Vi håber naturligvis, at alle klubber har mod på at fortsætte med at lave ranglisteturneringer.
TU havde et mål i 2011 om at DPF skulle betale udgifterne der er ved at have dommer på en ranglisteturnering. I 2011 er det besluttet at DPF fremover betaler 200 kr. af dommersalæret og klubberne betaler 200 kr. + transport. Det er en start, som vi er glade for at DPF bidrager til. Der vil forhåbentlig være en mærkbar indtægt om et par år via fordelingsnøglen, som kan gøre det muligt at ansøge om større bidrag til dommersalæret.
Der blev som noget nyt uddelt pokaler til alle ranglistevindere. Vinderne blev hyldet ved SLT 4. runde i
Hedebo.
Turneringsudvalget takker alle klubber for et rigtig godt samarbejde i 2011 og en tak til de medlemmer
som er så flinke at kontakte TU med forslag, ideer og konstruktiv kritik, så vi i fællesskab kan skabe
nogle bedre turneringer.
Vi håber at 2012 vil blive et år med mere udvikling og fortsat godt samarbejde. Lad os alle se muligheder frem for blokeringer, det positive frem for det negative, så skal vi nok nå ligeså langt som vi ønsker
det.
TU siger modvilligt farvel til to medlemmer i udvalget til repræsentantskabsmødet 2012, og i den forbindelse vil vi gerne sige tusind tak for den tid vi havde fornøjelsen af hinanden i TU.
Hilsen
Turneringsudvalget
Chalot Tannie Thomsen
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Punkt 4: Eliteudvalgets beretning
Se udvalgsmedlemmernes navne og valgperioder på side 5

Eliteudvalget

EU har arbejdet med 6 trupper i 2011.
Junior Trup, U23 Trup, Kvinde A Trup, Herre A Trup, Talenttrup Herre, Talent Trup Kvinder.
EU har afholdt i alt 9 samlinger med trupperne fra januar til april, og omkring 19 samlinger i alt fordelt
på hele året.
EU havde i år valgt at afholde årets første samlinger i Høng Hallen, som blev udstyret med varmekanoner for at give spillerne så optimale muligheder som muligt. Til disse samlinger var vores landstræner Pascal samt en inviteret fransk spiller til stede, for at træne med vore spillere.
Efter træningssamlingerne har landstræneren været yderligere 2 gange i Danmark for at følge spillerne
i A-trupperne, nemlig til Hedebo Open og til DM.
Ved DM udtog landstræneren holdene til kvinde VM, og herre EM. EU udtog ved samme lejlighed holdet til junior VM. Desværre udløste landstrænernes valg af spillere til kvindelandsholdet en del snakken
i krogene, ikke kun blandt spillere men også hos publikum. Dette skabte en meget dårlig stemning, og
lagde et unødigt pres på de udtagne spillere. EU har måttet erkende, at det er uhensigtsmæssigt at
udtage hold under turneringer, og har derfor besluttet at udtagelser i fremtiden skal forgå ved en træningssamling.
Første opgave var Nordisk Mesterskab i Oslo, hvor vores mål var 3 medaljer. Vi var desværre udsat
for et sygdomstilfælde hos en af vores junior spillere, som betød at hun blev indlagt og efterfølgende
opereret. Det betød at vi var tvunget til at omrokere i junior og U23 truppen og dermed nedjustere forventningerne. Hos herrerne blev vores medalje håb dog opfyldt til fulde, idet vores hold vandt guld.
Ved EM i Sverige for herrer var EU's første målsætning, at holdet skulle have en placering, der kvalificerede Danmark til deltagelse i VM 2012. Desuden havde vi en forhåbning om, at holdet ville kunne
komme i medaljerækken.
Kort før EM fik holdet desværre et afbud fra en spiller. Alligevel opfyldte holdet målsætningen om at
kvalificerer sig til VM, men medaljehåbet glippet desværre. Til gengæld fik vi sat Danmark på det internationale petanque kort ved skytte konkurrencen med en flot kvart finale placering.
Ved VM i Tyrkiet for kvinder, var målsætningen en placering i kvartfinalen. Desværre måtte vi konstatere, at holdet ikke præsterede det spil, vi ved de kan. Holdet endte på en 31 plads, og levede dermed
ikke op til forventningerne.
Ved VM i Tyrkiet for Juniorer var målsætningen en plads blandt de 16 bedste.
Holdet blev ramt af afbud fra en spiller to uger før afrejse, men spillede sig alligevel frem til en flot 9.
plads i grundspillet, og nåede 1/8 finalen som var målsætningen. Efterfølgende deltog holdet i Cup De
Nation, hvor de opnåede en flot bronze medalje.
Ved EM i Roskilde for U23 var målsætningen en semifinale for både herreholdet og kvindeholdet.
Desværre opfyldte ingen af vores to hold denne målsætning, selvom begge hold spillede nogle tætte
kampe og med lidt held, sagtens kunne have nået målet.
Desværre måtte EU efterfølgende konstatere, at flere af de danske spillere ikke mødte op til afslutnings banquetten. Uheldigvis må EU sande at forventningsbrevet, som spillerne modtager, når de får
tilbud om plads i truppen, ikke er tydelig nok på dette område. Fremover vil EU tydeliggøre disse forventninger, samt konsekvensen for ikke at overholde de forpligtigelser man har, når man siger ja til en
plads på landsholdet.
Alt i alt må EU konstatere, at 2011 har været et meget turbulent år, og vores resultater har ikke stået
mål med vores forventninger. EU har derfor besluttet, at vi vil ændre indholdet af fremtidens samlinger,
så der kommer mere fokus på teambuilding og den mentale del.
EU har i 2011 givet tilskud til en del spillere fra trupperne i forbindelse med deres deltagelse i forskellige udenlandske turneringer. Både seniorspillere og juniorspillere har dermed haft mulighed for at få
noget international erfaring.
Som afslutning på året har der været afholdt en regionssamling i Høng Hallen i december 2011, og en
samling i februar 2012 hos BMI i Jylland. Disse regionssamlinger bruges som et led i udtagelsen til den
nye talenttrup.
Desuden deltager EU i skrivende stund i klubbesøg hos klubber i øst og vest, i samarbejde med Breddeudvalget og Turneringsudvalget.
I år har kvinde og herre landsholdstrupperne valgt spillerrepræsentanter til aktivkomiteen under Danmarks Idræts Forbund. EU har valgt at benytte repræsentanterne til at komme med input fra spillerne i
trupperne og til at spare med EU. EU vil gerne benytte lejligheden til at takke Morten Saxild og Line
Hjort for samarbejdet.
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Til sidst vil jeg sige tak til alle eliteudvalgets medlemmer, det har været en travl og hektisk sæson. Ligeledes en stor tak til DPF´s bestyrelse for et godt samarbejde, samt til alle jer klubber, som har hjulpet os med at udlåne jeres anlæg til vores samlinger. Også tak til alle spillerne, der har deltaget med
stort engagement.
Hilsen
Henrik Toft – Eliteudvalget

Punkt 4: Breddeudvalgets beretning – Ingen beretning
Se udvalgsmedlemmernes navne og valgperioder på side 5
Tovholder Ib Sandbæks årsberetning kan læses på petanque.dk:
http://www.petanque.dk/Clubs/CommonDrive/Components/GetWWWFile.aspx?fileID=9966

Punkt 4: Ungdomsudvalgets beretning - Ingen beretning
Se udvalgsmedlemmernes navne og valgperioder på side 5

Punkt 4: Informations- og sponsorudvalgets beretning
Se udvalgsmedlemmernes navne og valgperioder på side 5

Handlingsplan for DPF´s Informations- og Sponsorudvalg 2011 -2012
Mission
• At profilere DPF over for omverdenen
•
Mål

At skaffe økonomisk grundlag for vækst via sponsor aftaler

1. At opbygge et sponsor net
2. At skaffe en hoved sponsor for en periode på min. 2 år. (+ 50.000)
3. At skaffe 1-2 mindre sponsorer (+ 20.000)
4. At etablere en årlig ”firmaskovtur” for potentielle sponsorer til brug for promovering af DPF

Midler
1. At lave et sponsor salgsbrev
2. At kontakte potentielle sponsorer.
3. At etabler en rød tråd gennem kontakten til diverse medier.
4. At benytte allerede etablerede netværker til gavn for promovering af Petanquesporten.
Opgaver
1. Udarbejdelse af sponsor brev
2. Kontakte potentielle sponsorer ongoing
3. Etabler en rød tråd gennem kontakten til diverse medier
4. Promovering af Petanquesporten

Hvordan er det så gået i 2011.

I forhold til missionen, har DPF til dels lykkedes med at blive mere eksponeret i medierne (blandt andet
TV2, TV-Lorry, Onsport og på Internettet) mest i forhold til de gode resultater DPF landshold har leveret. Der er kommet rigtigt godt gang i visning fra de enkelte turneringer via samarbejde med Markus
Viktorsson, der streamer fra diverse turneringer, senest fra U23 EM (DM og København open). Der er
på nuværende tidspunkt lavet aftaler med Markus omkring også at vise fra Nykøbing Falster open til
foråret. Der ud over er der igangsat en turnerings række i Stalden i Hvidovre, hvor der blandt andet
kommer deltagere fra det svenske landshold, En Fransk verdensmester og andre udenlandske deltagere. Første arrangement er i Weekenden 28-29. januar 2012.
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Det er også lykkedes i mindre omfang at få en sponsoraftale på plads med en hovedsponsor (Færgen)
der har dækket transporten til DPF sommerlandsturnering for de Bornholmske hold. Samt en hel del
merchandise der er blevet brugt som præmier ved diverse turneringer. Værdien er dog ikke i nærheden af de ønskede kr. 50.000, men nok omkring kr. 10-15.000.
I forhold til at opbygge et sponsor net, er dette heller ikke lykkedes, vi har dog i forbindelse med vores
nyligt afholdte U 23 EM, haft en hel del mindre sponsorer til at hjælpe os.
Det kan diskuteres om man kan tage eventsponsorer med som mål opfyldelse for ISU, hvis dette er tilfældet, er den samlede sponsor indtægt i form af naturalier og penge på over de ønskede kr. 50.000
dog ikke fra én enkelt sponsor men fra flere små. Rammerne for en ”sponsor skovtur” er blevet etableret, men da der ikke har været en egentlig behov for denne er der ikke blevet afholdt nogen.
Der er blevet udfærdiget et sponsor brev og en sponsor kontrakt og flere potentielle sponsorer er blevet kontaktet, men uden rigtigt at lykkedes.
I samarbejde med sekretariatet og Glenn Bernstein, er der også blevet lavet noget kontakt materiale,
der kan bruges ved efterfølgende arrangementer og kontakter til potentielle sponsorere.
Med venlig hilsen
Mario Presutti
Formand for ISU

Punkt 4: Træner/Dommer/uddannelsesudvalgets beretning - Ingen beretning
Se udvalgsmedlemmernes navne og valgperioder på side 5

Punkt 4: Ordens- og amatørudvalget beretning
Se udvalgsmedlemmernes navne og valgperioder på side 5
Årsberetning fra Appeludvalg 2011
Udvalget har i år haft 2 sager.
De er behandlet og svaret videresendt til bestyrelsen
Udvalget består af:
Bjørn Ploug(på valg modtager genvalg som menigt medlem i 2 år før jeg trækker mig)
Henrik Wolfhagen (på valg modtager genvalg anbefales som formand for udvalget)
Jaqueline Jensin (ikke på valg)
Suppleanter.
Bjarne Alster (ikke på valg)
Doris Erlandsen(ikke på valg)
Bjørn Ploug 18/01 2012

Handlingsplaner for udvalgene kan downloades på www.petanque.dk

Punkt 5: Aflæggelse af regnskab
Årsrapport 2011 er vedlagt - i alt 13 sider (bilag 1)
Det underskrevne regnskab ligger til gennemsyn på repræsentantskabsmødet
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Punkt 6: Behandling af indkomne forslag
Forslag nr. 1
Forslagsstiller

Vedtægter
DPF - Bestyrelsen

Emne

Revision af forbundets vedtægter
Bilag: Bilag 2+3+4
Bestyrelsen ønsker at forbundets vedtægter moderniseres og forenkles

Forslag
Begrundelse

De nuværende vedtægter bærer præg af, at de igennem mange år er blevet justeret og tilrettet, og er derfor ikke længere tidsvarende. Desuden ønskes beskrivelsen af udvalgenes arbejdsområder, flyttet ud af vedtægterne og til et reglement.

Forslag nr. 2
Forslagsstiller

Forslag til § 6.5 om valg til bestyrelsen
Petanque 2K10

Emne

Antal af medlemmer fra samme medlemsklub i bestyrelsen

Forslag

Begrundelse

Bestyrelsens
bemærkninger

Det nuværende punkt E ændres til punkt F.
Der indføjes et nyt punkt E:
I bestyrelsen kan højst sidde 2 medlemmer fra hver enkelt klub.
I udvalg kan alene sidde et medlem fra hver enkelt klub.

Det har i perioder været sådan, at 2 klubber har haft flertal i bestyrelsen, ligesom
der i udvalg sidder/ har siddet 2 eller flere medlemmer af samme klub i udvalg på
3 eller 4 medlemmer.
Dette giver risiko for sammenspisthed og nepotisme.
Store og små klubber har forskellige udgangspunkter og jo flere klubber, der er
repræsenteret i bestyrelse/udvalg, jo mere mangfoldig og givtig meningsudveksling vil opstå.
Endelig er det jo ingen skade til, at flere klubber påtager sig et ansvar, når det
gælder om at lede DPF og i øvrigt udføre de mange forskelligartede opgaver der
ligger i DPF's organisation.

Bestyrelsen støtter ikke forslaget.
Begrundelse: Det er en sympatisk tanke, men man bør ikke afvise folk i at lave et
frivilligt stykke arbejde med den begrundelse, at de tilhører en klub, hvorfra der allerede er medlemmer. I forvejen er det ikke nemt at finde kandidater til det frivillige arbejde, og muligheden bliver endnu mindre, hvis man må afvise folk med begrundelsen at de tilhører en klub, hvorfra der allerede er udvalgsmedlemmer.
Desuden ville det betyde, at der var risiko for at et udvalgsmedlem ikke ville kunne flytte til en klub, hvor der i forvejen sidder et udvalgsmedlem.
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Forslag og Budget

Forslag nr. 3
Forslagsstiller

Ændring til regler/bestemmelser:
Vennernes Petanque Klub

Emne

Bropenge

Forslag

Forslag om at bropenge i sommerlandsturneringen hæves fra 1000 kr. til 2000 kr.

Begrundelse

Brændstof er steget meget
Der køres i mindre biler - som oftest 3 biler pr. hold
Overnatningspriser er også steget
Medlemmer afstår fra at deltage i sommerlandsturnering, grundet de efterhånden
høje priser på
ovenstående.

Bestyrelsens
bemærkninger

Bestyrelsen ser med velvillighed på forslaget, men stiller modforslag med udgangspunkt i de gældenden priser og derfor indstiller bestyrelsen at give bropenge for 3 biler til dagspris, svarende til maksimalt 1250 kr.

Punkt 7: Revideret budget for indeværende år
Licenssatser: Seniorer kr. 230 - Juniorer kr. 120 - Klubkontingent kr. 600 i grundkontingent og kr. 150 pr.
stemme ved repræsentantskabsmøde
Budgetter vedlagt = i alt 7 sider (bilag 5)

Punkt 8: Næste års budget - herunder fastsættelse af kontingent og licenssatser
Licenssatser: Uændret - Seniorer kr. 230 - Juniorer kr. 120 - Klubkontingent kr. 600 i grundkontingent og kr.
150 pr. stemme ved repræsentantskabsmøde
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Valg

Punkt 9: Valg
Formand for en 22-årig periode: Lotte Büchert er på valg og genopstiller
Eliteudvalgsformand for en 22-årig periode

– Henrik Toft er på valg og genopstiller

Breddeudvalgsformand for en 22-årig periode – Vakant - Bestyrelsen opstiller Ib Sandbæk
Ungdomsudvalgsformand: – Vakant – Bestyrelsen opstiller Preben Fuglsang
InformationsInformations- og sponsorudvalgsformand for en 22-årig periode – Mario Presutti er på valg
og genopstiller ikke
OrdensOrdens- og Amatørudvalgsformand: - Bjørn Ploug er på valg og genopstiller ikke – Bestyrelsen opstiller Henrik Wolfhagen
Træner/dommer/Uddannelsesudvalgsformand for en 11-årig periode – Vakant – Bestyrelsen
opstiller Jens Carlsson
1 intern revisor for en 22-årig periode – Lars Juul er på valg og genopstiller
1 ekstern revisor for en 11-årig periode KPMG - Statsautoriseret Revisionsinteressentskab er på valg - og genopstiller
2 interne revisorsuppleanter for en 11-årig periode
Jan Hansen - Hedebo og Hanne Pedersen - Troldens er på valg og genopstiller begge
1 medlemmer af Turneringsudvalget for en 22-årig periode
Anni Kristensen er på valg og genopstiller ikke - Bestyrelsen opstiller Torben Skalshøj
1 medlemmer af Turneringsudvalget for en 22-årig periode

Mikkel Hjort er på valg og genopstiller ikke
1 medlem af Eliteudvalget for en 22-årig periode – Jørgen Büchert er på valg og genopstiller
1medlem af Ungdomsudvalget for en 22-årig periode – Vakant
1medlem af Ungdomsudvalget for en 11-årig periode – Vakant
1 medlem af Træ
Træner/Dommer/Turneringudvalget for en 22-årig periode
Jesper Sele er på valg og genopstiller ikke. Bestyrelsen opstiller Eli Nielsen
1 medlem af InformationsInformations- og sponsorudvalget for en 22-årig periode
Carsten Snejbjerg er på valg og genopstiller ikke
1 medlem af OrdensOrdens- og amatørudvalget for en 22-årig periode
Henrik Wolfhagen er på valg og genopstiller i det tilfælde han ikke bliver valgt som formand. Hvis han vælges som formand opstiller i stedet Bjørn Ploug.
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Nr.
3
5
6
8
13
14
15
17
19
20
22
23
24
27
29
30
34
35
37
39
40
42
45
50
59
64
65
66
67
69
71
75
76
77
78
79
80
81
93
102
103
104
108
110
114
116
119
122
123
125
128
130
132
134
16

Stemmetal for delegerede

Stemmeretten baseres på det antal licenshavere, som klubberne har betalt for og fået udstedt licens til pr. 31-12-2011 Hver klub har 2 stemmer + ift. licensantal.
Klubnavn
Licenser
Mulige
stemmer
Boule Hedebo/KIF
91
6
Frederiksberg I.F. Petanque
45
4
Compagnie de Petanque
0
2
Gentofte Petanque Club
18
3
Holbæk Petanque Club
14
3
Hornbæk Petanque
26
4
Hvidovre Petanque Klub
60
5
Kalundborg Petanque Klub
26
4
Københavns Petanque Klub
33
4
Lynge-Uggeløse Petanque
14
3
Nordfalster Petanque Club
41
4
Nykøbing Falster Petanque Klub
47
4
Odense Petanque Klub 87
43
4
Randers Petanque Klub
0
2
Rødovre Petanque Klub
15
3
Slagelse Petanque Klub
17
3
Søborg Petanque Klub
23
3
Vestfyns Petanque Klub
28
4
Øbro-2100
20
3
Kolding Petanque Klub
0
2
Roskilde Sports Petanque Club
18
3
Køge Petanque Klub
15
3
Herlev Petanque
0
2
Ballerup Petanque Klub
17
3
Ishøj Petanque Klub
0
2
Beder-Malling Petanque
24
3
Brabrand I.F. Petanque
17
3
G 77-Petanque
15
3
Jonstrup Pétanque Klub
38
4
Ledøje Petanque Club
18
3
Horsens Petanque Klub
30
4
Hvirring Pétanque Club
23
3
Boule Romanée
0
2
Skovlunde I.F. Pétanque
2
2
Åstrup I.F. Petanque
14
3
Kirke Såby Petanque
27
4
Tune Petanque
14
3
Tappernøje Petanque
19
3
Vennernes Pétanque Klub
23
3
Troldens Petanque
20
3
Glostrup Petanque I.F. 32
18
3
Høng Petanque Club
26
4
Farum Petanque Klub
0
2
Amager P96
15
3
Sallingsund Petanque Club
0
2
Vallensbæk Petanque Klub
14
3
Torslunde-Ishøj I.F. Petanque
31
4
Korsør Petanque Klub
15
3
Bøgeskov Petanqueklub
38
4
BIK Struer
0
2
Petanque BS 72 Albertslund
11
3
Hasselgrisen Petanque
0
2
Le Petit Rosenholm
17
3
Helsingør Petanque Klub
15
3
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135
136
138
140
143
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
Nr.

Stemmetal for delegerede

Gribskov
Petanque Tributor, Nordsjælland
Næstved Petanque Klub
Slangerup Petanque Club
Næstved Firma Petanque
Aakirkeby I.F. Petanqueafd.
Star Masters Danmark
Viborg
Stokkemarke Petanque
Hillerød Firmasport
Viking Petanque
Storebælt Petanque Klub
Petanqueklubben Nordjylland
Dalum IF Petanque
Petanque Klubben Sydøstjylland
HI Skanderborg
Næsbjerg Petanque Klub
Petanque 2K10

26
15
12
12
14
24
54
3
14
14
0
15
18
0
0
10
2
0

Klubnavn

Licenser

Udmeldte klubber
LICENSER IALT

0

4
3
3
3
3
3
5
2
3
3
2
3
3
2
2
3
2
2
Mulige
stemmer

Godkendte
stemmer
0

1328

IALT STEMMER VED OPSTART
- OG FØR REGNSKAB
BESTYRELSEN

IALT STEMMER EFTER
REGNSKAB
Klubber optaget efter 31-12-2011- og derfor uden stemmeret
Føvling Petanque Klub

221
6

Lotte Büchert
Lars Lloyd
Kim Rasmussen
Chalot T. Thomsen
Henrik Toft
Mario Presutti

227
0

Kort:
http://maps.google.dk/maps?q=Julius+Andersens+Vej+7,+K%C3%B8benhavn&hl=da&ie=UTF8&sll=55.647
519,12.417297&sspn=0.012036,0.031929&oq=julius+andersens+vej+7&vpsrc=0&hnear=Julius+Andersens
+Vej+7,+2450+K%C3%B8benhavn,+K%C3%B8benhavn+SV&t=m&z=15

17

