Eliteudvalgsmøde d. 9. januar 2014.
Deltagere: Henrik Toft, Tais Lindholm, Jørgen Büchert, Klaus Elsted, Claus Berthelsen

Referat.
Punkter:
1.
2.
3.
4.
5.

økonomi
Planlægning og endelig udtagelse af A-trupper
Forespørgsel vedr. tilskud til turneringer
Invitationsturneringer og håndtering af disse
Eventuelt

1. Vi står i en meget vanskelig situation vedr. planlægning af den nye sæson, da
Dpf’s forretningsudvalg først i samarbejde med bestyrelsen godkendte vores
budget, for så efterfølgende at trække budgettet tilbage og en ny
godkendelse af vores budget skal ske på næste bestyrelsesmøde i slutningen
af januar. Så EU må afvente!!!
2. Begge A-trupper blev drøftet d. 13. november på sidste møde og har i den
mellemliggende tid været drøftet med vores landstræner, og til dette møde
blev de endelige beslutninger om truppernes sammensætning truffet og vil
blive offentliggjort når de implicerede spillere er informeret.
3. Vi har opfordret spillerne i A-trupperne til at søge om tilskud til turneringer i
udlandet hos EU og har talt om retningslinjer for hvornår og til hvilke former
for turneringer vi vil forsøge at yde et tilskud.
4. I takt med de gode resultater som vi bliver ved med at hente til diverse
turneringer og slutrunder, kommer der flere invitationsturneringer til os fra
udlandet. Det viser at der er meget stor respekt om Danmark og danske
spillere, og vi vil i endnu større grad prøve at få kanaliseret disse turneringer
ud til spillerne.
5. Vi står i en situation hvor to af vores udvalgsmedlemmer efter endt
valgperiode har truffet valget ikke at genopstille til det kommende

repræsentantskabsmøde d. 15. marts. Det betyder at vi skal have fundet to
nye medlemmer til eliteudvalget, så hovederne lægges i blød for at finde
relevante emner.
Vi tillod os også at klappe os selv på skulderen for et fantastisk år 2013 med
kanon resultater over hele linjen.
I forhold til EU's aktiviteter, har vi diskuteret om hvorvidt de skal på
spillekalenderen eller ej. Det mener vi ikke de skal, da EU har deres egen
kalender, som man kan se på DPF’s hjemmeside. Vores opfattelse er at
spillekalenderen er for turneringsudvalgets aktiviteter samt klubbernes
godkendte turneringer.
Claus Berthelsen

