Forretningsudvalgsmøde DPF
Den 12 januar 2015 kl. 15:30

Idrættens Hus
KUF Mødelokale
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Indkaldt af:

Lars Friis

Referent:

Pernille Toft

Deltagere:

Lars Friis, Torben Vous, Mette Ryberg Pedersen, Pernille Toft

Referat
1.

Regnskab 2014 – status lige nu.
Sidste frist for bilag vedr. 2014. er den 23. februar
Mette finder en dato med de interne revisorer i uge 13 for møde med Camilla Skorstengaard.
Materialet sendes fra DIF d. 9. marts og skal returneres senest 16. marts.
Bestyrelsen godkender regnskabet inden det lægges på hjemmesiden.

2.

Overdragelse af bemyndigelser til Mette
Overdragelsen er stadigt igangværende idet vi afventer Danske Bank.
Mette undersøger muligheden for bankskifte.

3.

Forslag til bestyrelsen om seminar – hvordan og hvornår og om hvad.
Forretningsudvalget FU foreslår d. 21. eller d. 28. marts.
Indhold: Licensstruktur og turneringsformer. Det foreslås at TU og EU deltager i forarbejdet.

4.

Opgave vedr. frivillighedsstrategien
Torben samarbejder med Kenneth om en light version af frivillighedsstrategien. Torben
ønsker at deltage i nogle af de klubbesøg Kenneth afholder.
Henvendelse fra Lars Lloyd om genoptagelse af kontakt til DGI om samarbejde
Lars Friis henvender sig til DGI og til Lotte Büchert for en nærmere redegørelse for status
omkring 25-50-75.

5.

Personale – 3 måneders samtale med udviklingskonsulent (Lukket punkt)

6.

Udvalgskompetencer
Der ønskes en drøftelse i bestyrelsen af fordeling af kompetencer og opgaver mellem udvalg
og bestyrelse.

7.

Internationale turneringer
Sverige og Norge har meldt afbud til NM i Finland i 2015. På den baggrund indstiller FU til
bestyrelsen at Danmark ikke deltager i NM.
Tahiti har meddelt, at de agter at afholde VM 2014 d. 30. september – 4. oktober 2015, 3
dage efter EM for Herrer. FU indstiller at Danmark ikke tilmelder sig.

8.

Dresscode
Emnet blev drøftet.

9.

DIF - Invitation til dialogmøder om nyt Politisk Program
Deltagerne findes på bestyrelsesmødet.

10.

Eventuelt
Pernille kontakter DIF omkring procedurer vedr. intern revision.
Pernille skal have internet. Mette og Pernille finder en løsning.

