Referat UU-møde d. 13. oktober 2010
Mødeformen til dagens UU møde er lidt speciel, idet det foregår via ”Skype” (over internettet), uden at
udvalget er samlet fysisk. Det er så vidt vides første gang i DPF´s historie at et møde afvikles på denne
måde.
Deltagere: Frederik Z. Frederiksen, Brian ”Bubber” Mikkelsen, Peter Ellekær Hansen.
1. UU´s fremtid: Klubberne er åbenbart ikke interesseret i vores arbejde – kun 6 klubber har svaret
tilbage på vores nødråbsbrev. UU vil opfordre DPF´s bestyrelse til at overveje at komme med
forslag om at nedlægge UU på det kommende repræsentantskabsmøde i marts 2011. I stedet
kunne UU-medlemmerne hjælpe med juniorerne under EU´s regi. De juniorer som ikke kommer i
EU´s trup, kan så komme under breddeudvalget.
2. Budgetforslag for UU i 2011: Budgetforslag 1. Hvis UU nedlægges, så kr. 0.- i UU budget for 2011.
Budgetforslag 2. Hvis UU ikke bliver nedlagt, vil vi gerne bibeholde budgettet for 2011, som for
2010 (kr. 12.000.-) og så kan nogle af UU´s midler hjælpe med at betale for f.eks. juniorturneringer i
udlandet.
3. Udtagelse af juniorerne til EU´s trup: Vores holdning er, at UU kommer med indstillinger / emner
til elitejuniortruppen, men at det er EU der udtager spillerne til elitejuniortruppen.
4. Handlingsplanen for UU – skal den revideres?: Vi blev enige om, at vi kommer med et udkast til en
ændret handlingsplan såfremt UU består efter repræsentantskabsmødet 2011, og at punkt 3. i
dette referat vedtages. Vi må afvente om UU består, inden vi kan lave et oplæg.
5. Heldagsmødet i DPF: Det tyder på, at vi alle tre kan deltage på heldagsmødet d. 28. november
2011.
6. Eventuelt: Vi diskuterede om UU, såfremt vi stadigvæk består som udvalg efter
repræsentantskabsmødet i 2011, og der ikke kommer flere ungdomsspillere til, kan ”indgå” under
EU som ”ungdomshjælpere”. Vi vil pokkers gerne lave noget, men ingen har åbenbart ”brug for os”
som det ser ud nu.
Evalueringen på denne mødeform er, at det sagtens kan lade sig gøre – det kræver blot en smule
”mødediciplin”. Vi vil anbefale andre at benytte sig af denne måde at holde møde på.

Således opfattet på mødet
Venlig hilsen
Peter Ellekær Hansen
Referent

Lige nu afventer vi så hvad bestyrelsens holdning er mht. UU´s fremtid. Der har efterfølgende
været forslag til UU om at vi tager ”fritter-petanque” op under vores vinger. Ideen er vel i og for
sig udmærket men da vi alle tre i UU er i den ”arbejdsramte” alder kan jeg have svært ved at se
hvordan vi skal komme ud til fritidsordningerne, uden vi skal tage fri for det (og dermed selv
betale for det). Jeg tager som givet at vi ikke kan få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste fra forbundet i
den forbindelse ☺

