Møde om:
Deltagere:
Undskyldt:
Dato:
Sted:
Tid:

REFERAT
Turneringsstart
Thea (Falcon), Lene (Horsens), Katrine (Hørsholm), Ole John
(SISU), Pernille (Åbyhøj), René (Lemvig), Theis (Amager), Kim
(Stevnsgade), Anders (forretningsfører)
Jimmie (Værløse), Claus (Virum)
Tirsdag d. 27. august
Ungdomshuset i Odense
18:00 – 21:00

Præsentation
•

Kort præsentationsrunde af de forskellige detagere

•

Klubberne skal huske at hverken Anders eller Jan Gjettermann sidder på DBBF's kontor, hvorfor
mange mails og telefonopkald oftest vil blive klaret i aftentimerne.

Beslutningsdokument
•

Det blev vedtaget at der fremover laves et beslutningsdokument, hvori alle beslutninger som tager i
forbindelse med møderne indskrives.
Ønskes ting i dokumentet ændret skal der fremsendes et begrundet ændringsforslag til
forretningsføreren senest 8 dage før næste møde, idet dagsordenen udsendes 7 dage før.
Ting i dokumentet kan kun ændres, hvis det findes på et DL-møde's dagsorden og ændringen
vedtages ved simpelt flertal (og mindst 75% af klubberne er tilstede).

•

I forbindelse med ændringer til beslutningsdokumentet skal vi huske at tage højde for forskellen
mellem ”fysiske” møder og telefonmøder. Måske bør det kun være muligt at ændre i
beslutningsdokumentet i forbindelse med ”fysiske møder” ?

Mødekalender for sæsonen 2013/14
•

Anders' forslag om at flytte alle møder til tirsdage blev vedtaget. Anders sender forslag til ny
mødekalender rundt.

•

Det var enighed om at undersøge muligheden om at holde telefonmøderne ved brug af Skype. Alle
skal derfor sende deres Skype ID til Anders, således at vi kan nå at teste kvaliteten inden næste DL
møde.
Hvis Skype ikke kan anvendes kigges derefter en ny udbyder til telefonmøder, da den nuværende
løsning er for dyr (koster ca. 1000 kr. pr. møde). Theis nævnte at han kendte en mulighed, hvor man
kun betaler normal telefontakst.
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Turneringsstart + Hjemmeside
•

Sidste sæsonstilskuere tal (Anders sender dokumentet rundt) blev gennemgået og der blev snakket
om de forskellige problemstillinger om at få flere folk i hallerne.
Anders tjekker med BL om hvilke krav de har til klubberne vedr. tilskuere samt en tilskueransvarlig.

•

Spillerinformation, statistik og billeder m.m. skal sendes til Jan Gjettermann. Frist for indsendelse er
1. oktober.

•

Det blev vedtaget at alle indlæg på hjemmesiden skal indeholde dato samt navn på forfatteren
(forslag fra SISU).
Almindelig indlæg til hjemmesiden kan sendes til både Jan Gjettermann og Anders.
Anders tjekker med Jan om det er muligt at se, hvor mange der læser de forskellige indlæg på
hjemmesiden.

•

Forbundets ønske om at lave en samlet Facebook side for DBBF, BL og DL blev vedtaget.

•

Anders fastsætter rækkefølgen for preview til de enkelte runder udfra slutstillingen i sæsonen
2012/13.
Ønsket om preview af udefrakommende personer blev positivt modtaget, men ses i den kommende
sæson som ekstra input i de runder, hvor der kan findes en skribent. Anders tager kontakt til mulige
personer.

•

Video af kampe i Dropbox (ønske fra flere trænere). Det blev besluttet at lave en forsøgsordning i
denne sæson, hvor kampene både uploades til Dropbox og afleveres til udeholdet umiddelbart efter
kampens afslutning. Anders tjekker op på muligheden for at anvende DL's nuværende Dropbox.
Alle klubber skal tjekke muligheden for at aflevere video på USB-stik i stedet for DVD. Der skal gives
besked til Anders senest 9. september.

•

Statistikkursus (ønske fra Stevnsgade). Alle klubber tjekker hvad deres behov er og giver Anders
besked senest 9. september. Kurset bør afholdes i samarbejde BL.
Anders undersøger hvem der kan undervise på kurset (muligvis Jimme, Værløse)

•

Dommeraftale. Udkastet til en ny dommeraftale blev gennemgået og alle klubber havde
bemærkninger til dommernes ønskes om både at modtage 60 kr. i diæt og få stillet mad til rådighed
efter kampene, hvis de har langt hjem, samt om at DL forpligter sig til at anskaffe en ekstra
dommertrøje plus en opvarmningstrøje pr. Dommer.
Anders tager kontakt til dommerne vedr. de to ovenstående punkter, som klubberne mener er i
uovensstemmelse med det der blev aftalt på mødet mellem DL og dommerne d. 23. april.
Generelt ønsker DL at få større indflydelse på den vare din køber – samt indsigt i, hvad pengene
bliver brugt til. Anders tager dette op med dommerne.

•

Møde mellem dommere og trænere (ønske fra flere trænere). Anders tager kontakt til dommerne og
høre om muligheden for at afholde mødet i forbindelse med dommernes opstartsclinic i september.
Alle klubberne skal sørge for at være repræsenteret med mindst 1 træner ved mødet.

•

SISU's forslag vedr. afskaffelse af bronzekamp blev trukket tilbage efter en kort diskussion.

•

René og Theis sender den nyeste version af hvidbogen til Anders, hvor der er indskrevet
turneringsform med 10 hold samt indført ændringer i forhold til op-/nedrykning.
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•

Anders kontakter Rasmus Winkel angående forbundets afvigelse af Gimles forespørgsel om en
nordisk liga samt eventuel deltagelse i DL. En sådan afgørelse må ligge hos DL og ikke i forbundet.

•

Der blev snakket om forskellige forslag til ændringer i den nye hvidbog, som skal være klar inden
sæsonen 2014/15. Der blev snakket om muligheden for udvidelse fra 10 til 12 hold, samt eventuel
fjernelse af nedrykning. Emnet tages op på næste møde, hvor vi alligevel skal til at kigge på
opdatering af hvidbog.

Budget 2013/14
•

Det rundsendte budget for den kommende sæson blev gennemgået.
Budgettet skal tilpasses i forhold til at de fem østklubber, som deltog i ligaen i 2012/13, har cirka
2500 kr. til gode i forhold til rejse/kørsel. Vestklubberne betalte for lidt.
Der ønskes indsigt i hvad udgifterne til dommertransport/-kørsel reelt har været i 2012/13. Anders
tager fat i forbundet og dommerne.
Det blev vedtaget af de beregnede deltagergebyrer for klubberne rundes op til nærmeste 10 kr. for at
undgå "skæve" beløb. Anders udsender faktura for første opkrævning, som for alle klubber er på
20.000 kr., i begyndelsen af september.
Under dette punkt kom vi også til at snakke om sponsorer til ligaen. Der er tidligere lavet en aftale,
som siger at hvis en klub finder en sponsor til ligaen, så får klubben selv 20 %. I forbindelse med
denne snak blev vi enige om, at alle skulle gå hjem og tænke videre over hvad ligaen kan tilbyde.

Aftale med Spalding
•

Aftalen med Spalding ønskes ikke forlænget under de nuværende vilkår. Kim og Anders undersøger
mulige alternativer.

All Star kamp
•

Falcon vil gerne ligge hal til All Star kampen.

•

Det blev diskuteret om der skal ændres på eventets indhold. Alle klubber skal tænke over mulige
alternativer.
De klubber som også er med i BL, tjekker op på muligheden for fremtidig sammenlægning med
herrernes All Star kamp.
Anders tjekker med Jan Gjettermann om BL's placering i 2014. Kunne man eventuelt lave noget
fælles (spisning, fest eller lignende) om aftenen?

Eventuelt
•

Ole John er valgt til DL's repræsentant i DBBF's bestyrelse. Anders tjekker om bestyrelsen har
modtaget besked.

•

DL's liganævn består af Theis, Jimmie og Katrine

•

Anders nævnte af fire klubber fortsat mangler af betale nogle bøder fra sæsonen 2012/13. Anders
sender rykkere ud til klubberne.
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