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REFERAT
Turnering, All Star kamp og Hvidbog
Ole John (SISU), David (SISU), Claus (Amager), Thea (Falcon),
Peter (Stevnsgade), Jesper (Værløse) og Anders (forretningsfører)
Katrine (Hørsholm), Lene (Horsens), Pernille (Åbyhøj), René
(Lemvig) og Claus (Virum)
Søndag d. 9. februar 2014
Bülowsvejhallen
16:00 – 18:00

Referat fra sidste møde (5. november 2013)
•

Referatet blev godkendt

•

Der har været rettet henvendelse til BMS og Aalborg om mulig deltagelse i DL i sæsonen 2014/15.
BMS ønsker ikke at rykke op, alt i mens Aalborg muligvis er interesserede – der tages en uddybende
snak med dem.

Turnering
•

Alle klubber, skal senest d. 31. marts give endelig tilsavn om deres deltagelse i DL i sæsonen
2014/15. Anders sender en mail rundt.

•

For at sikre U18 damelandsholdet bedre forberedelsesbetingelser blev der snakket om at tilbyde
dem en plads i DL, såfremt der er plads i forhold til turneringsstrukturen. I mange andre europæiske
lande deltager U18 og/eller U16 landsholdene allerede i ligaen / 1. division.

•

Der blev snakket om mulighederne for en fælles liga med Norge, vis liga i denne sæson kun består
af 4 hold. Nordmændene er interesserede. Anders tager en indledende snak med dem, hvor der bl.a.
skal kigges nærmere på økonomien.

•

Deling af video fungerer fortsat ikke – men alle deltagere var enige om, at det er et punkt, som skal
være på plads inden starten af sæsonen 2014/15. Den nemmeste løsning er en fælles dropbox.

•

Klubberne ønsker en bedre dialog vedr. udvikling af DL dommerne. Anders tager kontakt til Jesper
Brixen og Brian Damgaard – og inviterer dem til at deltage i næste DL møde.

•

Claus påpegede at der også bør være krav til dommerpåsætningen, således at det ikke er de
samme dommere, som dømmer de samme klubbers hjemmekampe.

•

Der skal laves en ny dommeraftale med DL dommerne og i den forbindelse ønsker klubberne at
indføre 3PO (3 dommere) i alle DL kampene. Til gengæld skal honoraret fastholdes.
Claus kan skaffe sponsor til 1 dommertrøje til alle dommere – derudover bør DL være villige til at
betale for en dommerjakke til dommerne.
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All Star kamp
•

Punktet blev kort debatteret, eftersom kampen lige var blevet afviklet. Alle skal inden næste DL
møde høre de spillere og andre personer, som deltog i arrangementet om deres mening, så der kan
laves en evaluering.

•

Der var 245 tilskuere (sidste sæson var der 107)

Hvidbogen
•

Inden næste møde skal alle have læst den nuværende version igennem.

•

Da blev allerede på nuværende tidspunkt snakket om følgende ændringer:
o
o
o
o

Turneringsformen skal tilpasses.
Der skal indføres betalingsfrister for betaling af bøder.
DL skal have en formand.
Beslutinger i DL-rådet kan træffes med simpelt flertal – dog skal minimum 75% af klubberne
være til stede til mødet og store beslutninger kan kun vedtages i forbindelse med møder,
hvor DL-rådet er samlet fysisk.

Eventuelt
•

Der var en generel diskussion om klubbernes manglende fremmøde til DL møderne.

•

Anders informerede om at flere klubber fortsat mangler at betale deres bøder. Anders følger op på
det og sender rykkere ud til de implicerede klubber.

•

Det blev besluttet at næste møde, som er fastlagt til tirsdag d. 4. marts, skal være et "fysisk" møde i
Odense, da hele DL- rådet ikke har været samlet siden august og vi samtidigt har flere vigtige
punkter vedr. planlægningen af den kommende sæson.
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