
Referat af bestyrelsesmøde  

Deltagere:  
 

Afbud: Line 
  

Frederik Bentler, Christian Nybroe, William Menzel, Martin Tillisch og 

Kristoffer Jørgensen  
  

Tidspunkt:  28. juni 2022 kl. 19:30-21.30  
Sted:  Online¨ 

  
 

1. Actionpunkter fra seneste møde gennemgået 

 

2. Godkendelse af referat fra sidst – godkendt 

 Referatet er godkendt 

3. Status på økonomi/budgetopfølgning 

Det blev besluttet at alle udgifter skal godkendes af sekretariatschefen, som rådfører sig med 

bestyrelsen. 

4. Status på fremdrift på processen med DIF 

5. Strategi 

6. Børnecancer Fonden 

Bestyrelsen giver grønt lys til at fortsætte dialog med BCF om arrangement/indsamling 

d.20.nov 22´ 

7. Ansættelse til uddannelse og klubudvikling 

 Alex Laugesen snsat pr. 1.aug 2022 på 16 timer ugentligt 

8. Landshold 

9. Turnering 

10. Frivillig-dag 

Sekretariatet finder dato og koncept for en dag for vores frivillige. Lasse Vedersø bliver 

ansvarlig for arrangementet. 

11. Organisationsudvikling for DPF´s bestyrelse 

Bestyrelsen besluttede at følge DIF´s anbefaling om at påbegynde en proces med fokus på 

kortlægning af nuværende kompetencer og fokus på hvilke kompetencer, der bliver brug for 

i fremtiden. Kristoffer orienterer DIF om dette. DIF styrer processen og faciliterer den. 

12. Juniorlandsholdet – mere kontakt med udvalget 

Vi har fået en forældrehenvendelse med ønsket om en højere grad af forældreinvolvering. 

Christian samler udvalget til møde  



13. Trænerkursus (FIP) 

Christian orienterede om det netop afholdte trænerkursus i Odense. Var lidt udfordringer 

med logistikken. Afviklingen har fungeret fint. Testresultaterne på kursisterne kommer 

senere. Vi skal have større fokus på omkostningerne og ansvaret i forhold til afviklingen for 

at undgå uventede udgifter. 

14. DPF Liga Spil 

Der blev nedsat en hurtigarbejdende arbejdsgruppe, der skal se på forbundets muligheder. 

Christian, William og Kristoffer arbejder videre med dette.  

 

 

 

Actions til næste gang: 

William actions fra sidste møde mangler afklaring (årshjul og forslag til organisationsdiagram) 

Christian fil-organisering I Teams – William taler med Christian herom 

Martin finder dato og form for seminar 

Kristoffer meddeler DIF, at DPF er klar til en proces vedr. bestyrelsens opgave 

Martin hjælper Frederik med agenda, prep proces til næste møde 


