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1. Økonomi
Kim Rasmussen gennemgik budgettet.
FU har bemærket at, ved de store stævner vi har afholdt i 2013, som er NM, NM veteraner og U23,
har budgetterne ikke holdt. Det bekymrer FU, og derfor har FU besluttet, at ved turneringer og
stævner, der afvikles med DPF som ansvarlig, skal der på forhånd udarbejdes et budget, der skal
godkendes af FU.

FU har besluttet at udarbejde et reglement for refusioner og godtgørelser, som skal gælde for FU,
bestyrelsen, udvalgsmedlemmer og ikke-udvalgsmedlemmer. FU ønsker reglementet vedtaget som
beslutning på det næste repræsentantskabsmøde. Der må ikke være tvivl om, hvad der kan
godtgøres, og hvem der kan modtage godtgørelse.

Økonomien i forbundet ser fornuftig og sund ud.

2. DM (evaluering, spilleledelse, babysag og DM i skud).
DM gik overordnet godt. Deltagerantallet var højt og arrangørklubben have lavet et fint
arrangement. Bestyrelsen takker Brabrand Petanqueklub for et flot stævne.

Bestyrelsen synes, at det er problematisk, at TU ikke er repræsenteret i spilleledelsen hver dag til
DM. Årsagen til, at det i år var vanskeligt for TU at være spilleledelse hver dag var, at udvalget ikke
er fuldtalligt og at udvalgsmedlemmer selv ønsker at spille DM, idet der påhviler udvalget et stort
arbejde i tiden op til DM. Bestyrelsen opfordrer til, at TU tilstræber, at der for fremtiden ved DM
sidder mindst 1 person fra udvalget i spilleledelsen hver dag.

Bestyrelsen har modtaget en klage fra pårørende til deltagerne i den triple i yngre juniorrækken,
som bestod af to babyer og en 9 årig. Klagen består i, at formanden ikke havde kompetence til at
diskvalificere holdet. Det er kun overdommeren og spilleledelsen, der kan træffe denne beslutning.
Desuden klages der over, at den 9 – årige ikke fik tilbudt at stille op og spille med to kugler.

Bestyrelsen har besluttet, at den ikke kan imødekomme klagen. Bestyrelsen bakker op formandens
beslutning om at diskvalificere holdet og står undrende over for, at hverken dommer eller
spilleledelse nægtede holdet af stille op med henvisning til § 6, 7 og 15 i den internationale
spilleregler. Bestyrelsen har desuden besluttet at trække de uddelte medaljer i single og mixdouble
tilbage igen med henvisning til §. 6, § 7 og § 15 i de internationale spilleregler.
Chalot Tannie Thomsen kan ikke godkende beslutningen.
Overdommer til DM Niels Erik beklager, at det skete. Dommerne har lært af sagen og vil tage
problematikken op ved næste dommersamling.

DM i skud ligger desværre samtidigt med Junior VM.
TU kigger på muligheden for at flytte juniorernes DM i skud til en anden dag.

3. Reklameregler
Erik Rødsgaard har udarbejdet et sæt reklameregler. De tilrettede regler rundsendes til bestyrelsen
til endelig godkendelse, hvorefter de offentliggøres på petanque.dk

4. Veteran kval EM
EU har med hjælp fra en ad hoc arbejdsgruppe bestående af Henrik Toft, Tais Lindholm, Glenn
Bernstein og Jørgen Slot udarbejdet et oplæg til veterankvalifikation til EM.
Bestyrelsen gennemgik oplægget til regelsæt for Veteran Kval. Henrik Toft tager
bestyrelsens kommentarer med i overvejelserne ved den endelige udarbejdelse af regelsættet som
skal godkendes i EU. Reglerne offentliggøres senest den 28/8 og turneringen skrives på
spillekalenderen.

5. Beklædningsregler.
Flertallet i bestyrelsen har besluttet, at ens farvet overdel til danske turneringer kun er den inderste
del.
Chalot deler ikke den øvrige bestyrelses holdning.

6. Klager og protester
Bestyrelsen arbejder videre med problematikkerne.
Bestyrelsen tager punktet op igen på næste møde efter gennemgang af de nuværende reglementer
i klubmappen

7. Formandskandidat.
Der er ingen fra bestyrelsen, der på nuværende tidspunkt ønsker at stille op til posten.

Klubberne må meget gerne henvende sig, hvis de mener, at der i deres klub er egnede kandidater,
der kunne have lyst til at stille op til posten.

Vi har brug for at udbrede kendskabet til DPF og udvalgenes arbejde til medlemmerne ude i
klubberne.
Til næste møde skriver hvert udvalg kort om deres udvalg og de arbejdsopgaver og
ansvarsområder der ligger i udvalget.

8. Hjemmeside.
Vi nedsætter en arbejdsgruppe der kigger på hjemmesiden.
Lars og Pernille deltager og finder de øvrige medlemmer. Disse behøver ikke at være medlem af
bestyrelsen eller diverse udvalg.

9. Meddelelser fra formanden, FU, sekretariatet og udvalg
Vores nye udviklingskonsulent deltager i næste bestyrelsesmøde.
Konference i Vejen 3. september om fremtidens senioridræt: Ib Sandbæk og Erik Rødsgaard
tilmelder sig evt.

Udvalgene orienterede om deres arbejde.

Udvalgenes handlingsplaner skal på som punkt på næste møde.

10. Evt.
Ingenting

