Dagsorden og referat fra TU møde 30.februar 2014
Den 9. februar 2014
Mødet blev afholdt i Høng den 30. januar kl. 14.30 - 18.15.
Tilstede: Einar Stærk og Chalot Thomsen
Referent: Chalot Thomsen

Pkt. 1
Kandidater til udvalget
TU har fundet 1 kandidat til udvalget, men vi mangler stadig 1 medlem, vi arbejder videre på
sagen. Desværre er den kandidat vi har fundet sidenhen sprunget fra.

Pkt. 2
SLT 2014
CT laver divisioner og DK serien klar i puljer så det kun er regionalserien som skal lægges
efter 1. april, 1. runde spilles den 26. april 2014 så der er ikke så meget tid til at lægge det
hele.
Når SLT er lagt, sendes den ud til korrektur.
Der er kommet nye EU regler vedr. udenlandske statsborger i holdturnering, og der er lavet
rettelser til klubmappen i afsnit 01-01 § 12, i overensstemmelse med DPF bestyrelse.
Hvis der ikke kan påsættes dommere til alle runder i Elitedivision, skal der påsættes en
måldommer på spillestedet.
Vi talte igen om beklædningsregler i SLT. Det er vanskeligt at opretholde en høj standard, når
der ikke er dommer påsat i alle rækker til at sanktionere, når det ikke overholdes, og det giver
ingen mening at have en regel hvis den ikke bliver overholdt, og ingen kan kontrollere det. Vi
talte om at det kunne være en mulighed at beklædningsreglen kun skulle være gældende i
Elitedivision men at vi anmoder om at alle andre rækker gør hvad de kan for at spille i den
beklædning som identificerer at de er på samme hold.

Pkt. 3
DVC 2014
Hvis forslaget om, at der ikke udbetales refusion til bro/færge, bliver godkendt på
repræsentantskabsmødet 2014, så synes vi ikke vi kan fastholde den regel der er beskrevet i
klubmappen, at finalen skal afholdes på skift mellem øst og vest, og at TU forbeholder sig ret
til at flytte spillested af hensyn til DPF´s udgifter til brorefusion, for så vil det blive klubben selv
der skal betale og den udgift kan vi ikke tillade os at pålægge en klub, bare fordi finalen f.eks.
skal være i vest, men der er 3 øst hold og 1 vest hold i fanalen og vi derfor flytter spillestedet til
øst.
TU vil se på om vi evt. skal ændre reglen i klubmappen til at der spilles i den landsdel (østvest) hvor der er et flertal af hold fra i finalen.
Vi skal gøre mere reklame for DVC, det er ikke godt nok med de tilmeldinger der er, når man
tænker på at det er en veteran turnering som ikke kræver licens.
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Pkt. 4
DM 2014
Der er endnu ingen klubber som har meddelt TU at de ønsker at afholde DM, hvis der ikke
kommer nogen henvendelser i løbet af februar og marts måned, så må DPF være arrangør,
og hvis det bliver tilfældet, vil vi få en light udgave af det DM vi kender.
Hvad light udgaven indebærer vil vi melde ud senere, men det vil sikkert betyde at man selv
skal sørge for forplejning og overnatning.
Rekordforsøg i skud vil blive aflyst i 2014, men vi håber at kunne genoptage det i 2015.

Vedr. beklædningsreglen til DM, så vil TU også her i referatet understrege, at ens farvet
overdel, er gældende for den del som er synlig (YDERST) når man spiller. Vi mener ikke der
skal kontrolleret ens farvet overdel ved indskrivningen, men hvis reglen ikke overholdes når
kampen starter, så må dommeren sanktionere efter gældende regler i klubmappen,
men det er også TU´s holdning, at beklædningsreglen først bør gælde fra semi
finalen(alternativt kvartfinalen) fremover og at dette vil blive skrevet ind i klubmappen

Pkt. 5
DM skud 2014
DM i præcisionsskud vil blive afholdt den 10.august, dagen efter 3. runde i SLT.
Vi har tjekket at det ikke falder sammen med hverken VM eller EM.

Pkt. 6
Vinterturnering 2014/2015
Vi vender tilbage til denne turnering i løbet af året.

Pkt. 7
Indkøb af pins eller andet
Vi vil gerne indkøbe DM pins igen, men Chalot forhandler pris, da vi vil ændre lidt på de pins vi
fik tidligere, skriften er for lille.

Pkt. 8
ansvarsområder
Einar Stærk vil være ansvarlig for DVC i 2014.
Chalot vil være ansvarlig for opdatering af ranglistepoint

Begge vil være ansvarlige for SLT, Vinterturneringen og DM
Chalot laver Doodle tilmelding til spilleledelse

Pkt. 9
Repræsentantskabsmødet.
Vi gennemgik de emner som kunne komme op til rep.mødet til TU og talte om evt. emner til
kandidatur til TU.

Pkt. 10

Præmier til vinterturneringen?
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Dette pkt. tager vi op igen senere på året.
Vi synes præmierne er for små og vil gerne se om vi kan finde en form for sponsorering til
næste sæson.

Pkt. 11
Spil på tid i SLT - spørgsmål fra Jonstrup
Vi har fået et forslag fra Jonstrup petanque klub om at indføre spil på tid i regionalen i SLT.
Vi ser positivt på dette forslag, og vil gerne have medlemmerne til at give deres mening, Vi vil i
løbet af året få lavet en afstemning enten på forbundets hjemmeside eller et andet medie. Hvis
der er stemning for at ondføre det, vil det indføres i 2015.

Pkt. 12
Regnskab
Vi har gennemgået vores budget og set på hvor der måske kan spares lidt.
- Juniorlicenser gratis
FU Bestyrelsen har besluttet at juniorlicensen skal koste 0 kr. og det betyder at TU´s budget
nedsættes med 3000 kr. i indtægt på budgettet.

- Eurocup
FU har besluttet at nedsætte rejsetilskud til Eurocup med 5400 kr. så rådighedsbeløbet er på
11000 kr. til rejser og deltagelsesgebyr. CEP har også fjernet en runde i den internationale del,
så mon ikke beløbet kommer til at passe.

Pkt. 12
EVT.
Vi har fået en henvendelse fra vores udviklingskonsulent, som gerne i samarbejde med TU vil
have lagt forskellige spillesystemer på vores hjemmeside, det har længe været TU´s ønske,
og Einar vil stå for denne opgave.

Venlig hilsen
Turneringsudvalget

