Referat fra bestyrelsesmøde 4.-5. september 2021.
Mødedeltagere: Marita Geinitz, Niklas Rejnstrup, Michael Zimmermann, Svend Jørgensen,
Thomas Jensen, Jan Donde og Marianne Jensen
Afbud: Helene Holst Jensen
Referent: Marianne Jensen

1.

2.

3.

Tilbagemelding fra DIF på økonomien til strategispor.

•

D.Ke.F har fået tildelt 700.000, kr. om året de næste 4 år til de 3 nye strategiske
spor for perioden 2022 – 2025. Beløbet er incl. en ekstra bevilling på 50.000,00 kr.
ift. første udmelding fra DIF, der forventer at beløbet bruges til ansættelse af
konsulenter, svarende til et helt årsværk.
• Deadline for et færdigt budget på nye strategispor er 1. november 2021.
Budget 2022.
• Input til Niklas som arbejder videre med at udarbejde et budget for 2022.
• Der bliver endnu engang afsat 80.000 kr. til udviklingspuljen – Proportioner findes
på D.Ke.F’s hjemmeside.
• Familiestævne udsat til 2022 pga. corona
Samarbejde med Petanque.
•

4.

5.

6.
7.

Indsatsområde fra strategiske spor. Marita har haft den politiske tovholderrolle og har i
den forbindelse haft et møde med formanden for Petanque.
Jan Donde har samme med konsulent fra Petanque lavet et notat. Notat gennemgået.
Opbakning fra hele bestyrelsen – vi ”triller” videre med projektet.

Valg af sporansvarlig for strategispor for 2022-2025.
• Jan har valgt at opsige sit job som konsulent senest med udgangen af 2021 af
helbredsmæssige årsager.
• Bestyrelsen har valgt at genbesætte stillingen med en fuldtidskonsulent.
Stillingsopslag kommer i nærmeste fremtid.
• Bestyrelsen har valgt ikke at søge efter nye tovholdere men i stedet tildele den
kommende konsulent rollen som tovholder på alle 3 strategiske spor for perioden
2022-2025. Til gengæld vil der blive nedsat arbejdsgrupper til de enkelte opgaver.
D.Ke.F’s Hjemmeside.
• Fokus på at få D.Ke.F’s hjemmeside så det bliver muligt at finde det der søges efter.
• Der holdes et møde på kontoret den 19/9 med bl.a. følgende punkter:
o Opbygning
o Opdateringer/ajourføring.
Aktivitetskalender.
Opdateret med bestyrelsesmøder for resten af sæsonen.
Status på Spotkursus.
Pt er følgende tilmeldt til de 2 kurser.

•

8.

9.

Kursus i Brøndby 21/9 – 6 klubber med 11 deltagere. KCK, 8OK, Roskilde, Haslev, KIFA,
HKK.
• Kursus i Fredericia – 7 klubber med 10 deltagere. SKK, FUK, FDK, NDK, NK, Esbjerg, OK
Opgaver/gennemgang af forretningsorden
• Tilretning af skriv om udviklingspuljen. Søg nu – der er penge i puljen.
• Revidering af handleplaner med møder. Niklas laver et oplæg 2/10-21.
• Gennemgang af forretningsorden.
Eventuelt.
• Hjemmesiden for skolekegler. D.Ke.F overtager hjemmesiden så alle klubber kan gøre brug
af hjemmesiden.
• Opdateringer ang. Corona sendes til klubber indenfor få dage.
• Nyhedsinfo som det kan abonneres på som medlem. Det er en opgave der er i proces.

