Dagsorden & Referat
Møde om: Dameligaen
Deltagere: Thomas Silfen – Værløse; Susanne Bay – BMS/Herlev; Inge Jessen –
BMS/Herlev; John Norlin – Hørsholm; René Jakobsen – Lemvig; Lisbeth
Feldvoss – BK Amager; Morten Pedersen – Aabyhøj; Jan Boel, Stevnsgade;
Catharina Palm Jensen – Dameligaen; Rasmus Winkel – DBBF; Linda Herskov
– Stevnsgade, Bettina Balling – SISU,Sona Camara - DL
Undskyldt/uafkl Morten Thomsen – SISU, Turi Høgh – Eliteudvalget; Robert Rømer –
aret: Dameligaen,
Intet afbud
Dato: 27.03.2019
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. Turnering
1.
17.30
gennemgang af
1.1. Sidecourt fungerer godt og kun en klub mangler at komme
opgaver
på
1.2. Kvaliteten på statistikker kunne være bedre, men har dog
løftet sig. Det bedste er at have 3-4 faste der gør det – det
giver mest ensartethed. DL mener at statistikken har et
acceptabelt niveau og at ressourcerne skal prioriteres
andre steder (b)
2. Status økonomi + budget – regnskab følger budget. Første
udkast fremlagt. Mere specifikation på løn skal laves til næste
år. dommertøj og andre arrangementer skal specificeres (o)
17.30Turnering
1.
Terminsplan – RW udsender nyt løsningsforslag. Hvis der ikke
2.
18.00
er enighed stemmes der mellem de forlagte modeller (o)
2. Prioritering af kamplægning
Spor 1 organisation
18.00Strategi
3.
1.1. Fordeling af opgaver i administration
19.00
1.2. Regle om udeblivelse fra møder godkendt(b)
1.3. Gebyr for tilmelding – godkendt (b)
1.4. Værdidokument – godkendt, men skal gøres færdigt
1.5. Frivillighed ressourcer i klubberne – klubberne blev bedt
om at besvare spørgsmål frivilligehed (o)
1.6. Urent trav?
19:00Pause
4.
19:15
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#
5.

Tid
19:1520:00

Emne
Strategi II

Spor 2 Fastholdelse af seniorspillere

Punkter/Beslutninger

6.

20:0020:30

Lovforslag

1.
2.
3.

7.

20:3021:00

Diverse

4.
5.
1.
2.
3.
4.

1.1. Belastning af Teenagere 1.2. Collegeanalyse – SOC har lavet en analyse af
collegespillerne, med til og afgang. Der er ikke noget der
tyder på at College er forkortende for spillernes karriere.
Det miljø de skal tilbage til er meget vigtigt for dem. (i)
1.3. De næste 3-4 år må vi forvente at netto fragang til college,
men derefter må vi forvente en stigning samtidigt med at
de yngre kommer op nedefra.
1.4. Fans – er de vigtige? – SOC har talt med flere spillere der
alle bekræfter at fans er en meget vigtig og motiverende
faktor for dem (i)
1.5. Flere spillere har sagt at de gerne vil bidrage til at løfte
ligaen
Begrænsning af kampe – DL støtter et forslag om at spilleren
højst må spille i to rækker. (b) Der skal også
holdningsbearbejdes kraftigt med trænerne
Propositioner – godkendt (b)
Revision hvidbog jf. strategi – tilrettes næste år når strategien
er mere afklaret (o).
Danskeres spilletid
Andre?
Næste møde 12.6
Tilmelding DL 1.6 – forslag godkendt med en enkelt ændring (b)
Emner til næst møde
a. Dommerevaluering
b. Strategisk grundlag for DL
DL klubberne opfordres til at bruge forbundets nye
turneringsapp der vil hjælpe med meget praktisk

1.01
Prioriterede opgaver
Dette er de opgaver som ligaudvalget har valgt at administrationen skal fokusere på.
Ansv
arlig
RMR
RMR/
RAW
RMR
RMR
DL

Opgavebeskrivelse

Forfaldsdato

Status

Lave ekstern åben mappe i onedrive hvor generel viden m.m. er
tilgængelig
Hvidbog skal revideres i forhold til de strategiske mål. For den
kommende sæson laves der kun mindre ændringer.
Værløse beder om en udspecificering af løn omkostninger i
ligaen i budgettet
Hvad dækker posterne dommertøj og arrangementer i budgettet
over?
Skriv til spillerne om hvad der er ok at tegne på kontrakter

01-03-2019

?

01-03-2019

01-06-2019
01-06-2019
01-06-2019
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Ansv
arlig
RAW
Klubb
erne
RAW
RW
RAW
RAW
Alle
Klubb
erne
SOC
SOC
SOC
SOC
RAW
DL
RAW
RAW
RMR

Opgavebeskrivelse

Forfaldsdato

Forslag til ændring af fordeling af pokalfinaleindtægter fra DL
Indsend prioritering af kamp til turneringsplanlægning

01-06-2019
01-06-2019

Identitet for dameligaen. Er det tilskuere og sammenhold der er
essensen?
Oplæg til organisering i DL. Vigtigt med at få alle opgaverne
med. Efter vi har lagt strategien fast.
Underskrift af strategiaftale, SISU
Trænerseminar og trænerlicens med fokus på fastholdelse?
DL klubber skal sende kontaktinfo på videoansvarlige til Robert

01-06-2019

Status

12-06-2019
12-06-2019
15-01-2019
15-02-2019

igang
I gang
Værløse
mangler

Besvar spørgeskema om frivillighed

15-04-2019

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.
Kan DL lave en ansøgning til foreningspuljen, selvom flere
klubber allerede har fået fra den?
Justering af hvidbog jf. strategi
Fremsæt forslag om at spilleren højst må spille i to rækker. Der
skal også holdningsbearbejdes kraftigt med trænerne
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

15-05-2019
15-06-2019
15-06-2019

I gang
I gang
I gang

15-06-3-2019

I gang

15-1-2020

31-03-2019

løst

Næste sæson
Næste sæson
Næste sæson

Til beslutningsdokumentet
Område
Turnering
Turnering
Turnering
Organisation
Statistik
turnering

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
DL mener at statistikken har et acceptabelt niveau og at
ressourcerne skal prioriteres andre steder (b)
Jf. beslutning på DL møde d.30.01 skal klubber der ønsker at spille i
DL tilmelde sig aktivt til d.1.6 for den kommende sæson.
Tilmelding foretages ved at indbetale første rate af
turneringsgebyret til dameligaen på 20.000 kr. Såfremt beløbet
ikke står på kontoen inden 1.6 vil klubben ikke kunne spille i DL
den efterfølgende sæson.

Beslutningsdato
30-01-2019
30-01-2019
30-01-2019
30-01-2019
27-03-2019
27-03-2019
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Område
Organisation

Beslutning
Forretningsorden for møder godkendt

Beslutningsdato
30-11-2018
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