Dagsorden & Referat
Møde om: Dameligaen
Deltagere: Thomas Silfen – Værløse; Susanne Bay – BMS/Herlev; Inge Jessen –
BMS/Herlev; John Norlin – Hørsholm; René Jakobsen – Lemvig (med via
telefon); Lisbeth Feldvoss – BK Amager; Morten Thomsen – SISU (med via
telefon)
Catharina Palm Jensen – Dameligaen; Rasmus Winkel – DBBF; Turi Høgh –
Eliteudvalget; Robert Rømer – Dameligaen
Undskyldt: Morten Pedersen – Aabyhøj; Linda Herskov - Stevnsgade
Intet afbud
Dato: 30.01.2019
Sted: Kastrup Boldklubs mødelokaler - Rølikevej 5, Kastrup
Tid 17:00-21:00
B = Beslutning, O = Opgave, I = Information
#
Tid
Emne
Punkter/Beslutninger
17.00Orientering og
1. Orientering om organsation. Sona Camara er ny
1.
projektleder i dameligaen og starter øjeblikkeligt (i)
17.20
gennemgang af
opgaver
2. Status drift. Ingen væsentlige driftsmæssige udfordringer
(i)
3. Klubber har fået tilsendt link til Onedrive. Robert hjælper
så alle har adgang. Der skal oprettes en mappe med
generel viden som alle kan have adgang til. (o)
17.20Turnering
1.
Gennemgang
af analyse, præmisser og målsætninger for
2.
19.00
turneringen
a. Turneringsformat for sæson 19-20 og 20-21
besluttet jf. oplæg (b) dog sidder kun 1 over i
kvartfinalerne ved 7 hold.
2. Rammerne for turneringen
a. Sæson 1.10-1.5 (b)
b. Kampe i grundspil 18-24(b)
3. Prioriteringer i turneringplanlægning udestår (o)
4. Terminsplan diskuteret. RW udsender nyt forslag ifølge
kommentarer (o)
5. Tilmeldingsdeadline for turnering 1.6 (b)
a. Gebyr for tilmedling skal afklares (o)
19.15Finansiering
1. projektansøgninger til finansiering af bidrag til
3.
19.30
strategiprojekt
strategiaftale
19:30Damelandshold
1.
Orientering
og debat
4.
19:45
et
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#
5.

Tid
19:4520:00

Emne
Sidecourt

6.

20:0020:15

Kampafviklingss
kemaet

7.

20:0020:30

Status
strategiske
indsatser

8.

20:4521:00

Punkter/Beslutninger
1. Fremover vil Sidecourt blive brugt til alle kampe (b)
2. DL klubber skal sende kontaktinfo på videoansvarlige til Robert
(o)
3. Robert udsender vejledning til klubberne og orientering om
officiel start med brug af Sidecourt.
1. Kampafviklingsskema forsættes resten af sæsonen.(b)
Udformning og brug skal tilpasses så det bliver så let som
muligt og passer med de strategiske mål for kampene.(o)
1. Organisation
a. Deltagelse i DL møderne er forudsætning for
udvikling af ligaen. Udeblivelse fra møderne
koster fremover 500 kr. (b) Rw laver oplæg til
præcis formueringer til indføjelse i
forretningsordenen (o)
b. Undersøg om det vil være lettere for klubberne at
bruge den APP hørsholm bruger til
kampprogrammer i stedet for fysiske programmer.
(o)
c. Værdidokument om træning og fastholdelse af
spillere diskuteret. RW sender nyt udkast jf.
input (o)
1. andet
2. næste møde 27.3 – mødecyklus
3. Underskrift aftale

Prioriterede opgaver
Dette er de opgaver som ligaudvalget har valgt at administrationen skal fokusere på.
Ansv
arlig
RAW
RMR
RMR
RMR/
RAW
RMR

Opgavebeskrivelse
Beskriv regel om udeblivelse fra møder

Lave ekstern åben mappe i onedrive hvor generel viden
m.m. er tilgængelig
DL skal lave et skriv om hvordan man agerer på sociale medier,
i kommentering og referater
Hvidbog skal revideres i forhold til de strategiske mål. For den
kommende sæson laves der kun mindre ændringer.
Kontaktliste skal opdateres med så mange personer som muligt
for at vi kan få overblik og sprede viden

RAW

Underskrift af strategiaftale, SISU, Aabyhøj,
Stevnsgade,Lemig

Alle
RAW

DL klubber skal sende kontaktinfo på videoansvarlige til Robert
Oplæg til dokument om træning og fastholdelse
Forhold mellem antal kamp og træinger
Hviledage
Model for tre grupper 17-19, 20-25, 26+

RAW

Forfaldsdato

Status

01-03-19
01-03-2019
01-03-2019
01-03-2019
01-12-18

I gang

06-11-18

Udført

15-02-2019
15-1-2019

Afventer

15-1-2019

I gang

Side 2 af 3

Ansv
arlig
RAW/
STG
RAW
RMR/
JGJ
RAW
RMR
SOC

SOC
SOC
SOC
RAW
Alle
SOC
RMR
RAW
RMR
RAW
RAW
RAW
RMR

Opgavebeskrivelse
DL skal sammen med DBBF lave analyse og anbefalinger på
hvor meget tid spillerne skal bruge på basketball, og hvordan
den fordeles.
Trænerseminar og trænerlicens med fokus på fastholdelse?
Kan man lægge DLkampene uden om pigekampene?
Plan for fordeling af opgaver i DL

Sikre alle kan komme på onedrive
Afklare spørgsmål fra spørgeskema
Er det på grund af college at så mange spillere siger de vil
stoppe?
Er det virkeligt rigtigt at de er ligeglade med fans?
Overblik over hvor mange der vil stoppe fra hvert hold
Identitet for DL. Hvem er vi og hvad vil vi? -.> nyt navn for DL
Face of the franchise. Hvordan kan det gøres?
Undersøg om DL spillerne synes et stort opsat event kunne
være fedt for dem og hvad der skulle til.
Afklar gebyr for tilmelding 1.6
Prioriteringer i kamplægning. Næste møde
Kan DL lave en ansøgning til foreningspuljen, selvom flere
klubber allerede har fået fra den?
Forbederelse af lovforslag til rigsdag – turneringspropositioner
som BL
Ny terminsplan
Undersøg om det vil være lettere for klubberne at bruge den
APP hørsholm bruger til kampprogrammer i stedet for fysiske
programmer.
Ny version af værdidokument
Kampstart skal defineres. Står tidspunktet for tip-off eller
introduktion?
Eventmanual for kampafvikling. Inkl revision af kampskema
Der skal laves en klar politik og holdning til bøder

Forfaldsdato

Status

15-1-2019

I gang

15-1-2019
15-1-2019

I gang
Delvis afsluttet

21-11-18
21-11-18
27-03-2019

I gang
Udført
afventer

27-03-2019
27-03-2019
27-03-2019

Afventer
Afventer
Afventer

27-3-2019
27-3-2019
27-3-2019
27-3-2019
27-3-2019
27-3-2019
27-3-2019
Næste sæson
Næste sæson
Næste sæson

Til beslutningsdokumentet
Område
Turnering
Turnering
Turnering
Organisation

Beslutning
Turneringsformat for hhv 6,7,8 og 9 hold besluttet for
sæsonerne 19-20 og 20-21
Frist for turneringstilmelding er 1.6
Der skal være et ikke refunderbart tilmeldingsgebyr
Sidecourt bruges fremover til alle kampe
Udeblivelse fra DL møder koster 500 kr. der går til DL

Beslutningsdato
30-01-2019
30-01-2019
30-01-2019
30-01-2019
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