Bestyrelsesmøde DPF

Den 11. september kl. 16.30 – 21.30

Indkaldt af:

LBÜ

Mødetype:

Referent:

PT

Deltagere:

KR, LL, HT, IS, NEV, PF, EJ, DE, PT

Bestyrelsesmøde

Afbud: LBÜ,CT

Referat
Bestyrelsen bød velkommen til Dorte, der fortalte om de udviklingstiltag hun planlagde og dem der
allerede var i gang.
Kim afholdt et kort regnskabskursus.
1. Udvalgenes handlingsplaner/strategiplaner.
Alle handlingsplaner, bortset fra Turneringsudvalgets, blev gennemgået.
Udvalgene tager kommentarerne med tilbage hvorefter de tilrettede planer fremsendes til sekretariatet
senest d. 21. september.
2. Reklameregler til godkendelse
Reklamereglerne er godkendt af bestyrelsen og bliver fremlagt til beslutning på repræsentantskabsmødet
2014.
3. Udvalgenes ansvarsområder Lars og Pernille laver et udkast til et katalog over udvalgenes arbejdsområder
baseret på udvalgenes tilbagemeldinger.
4. Diskussion af klager og protester
Vi har brug for at en jurist hjælper os med at beskrive og tydeliggøre protest- og klage reglementet, så
forskellen på protester og klager tydeligøres, og det også tydeliggøres, hvad der kan/ikke kan ankes.
5. Orientering om Konferencen i Vejen. Erik og Ib refererede fra konferencen.
6. Orientering fra sekretariatet
Pernille har oprettet alle bestyrelsesmedlemmerne i DIF’s Ekstranet. Alle er blevet tilknyttet DPF’s
grupperum, som er et lukket forum for bestyrelsen.
Udvalgene får mulighed for at lægge egne nyheder på hjemmesiden. Pernille udarbejder en manual til
bestyrelsesmedlemmerne. Pernille installerer evt. ”Teamwiever”, så hun kan hjælpe i starten.
Landsholdstøj. Henrik og Pernille udarbejder en procedure for håndtering af landsholdstøj. De kikker også
på behovet for at supplere med nyt.
7. Orientering fra formanden, FU, og alle udvalg.
Kim orienterede om spørgeskema fra Kulturministeriet
Spilleledelse til SLT på lørdag. Chalot er forhindret og har bedt om at en fra bestyrelsen deltager i
spilleledelsen på TU svegne. Ib Sandbæk repræsenter TU som spilleledelse.
Deadline for udvalgenes indsendelse af budgetter er 1. november
8. Evt.
HT Vi bør pålægge delegationscheferne at finde billigst mulig transport. Idrættens rejsebureau er typisk 15
% dyrere end hvad man ellers kan finde på nettet. Erik tager kontakt til rejsebureauer for at forsøge at få
en aftale i stand.

