REFERAT
Møde om: DL
Deltagere: Rene Jakobsen (Lemvig), Lene Bonde (Horsens), Pernille Randrup-Thomsen (Åbyhøj),
Jimmie Petersen (Værløse), Theis Olsen (BK Amager), Anja Andersen (forretningsfører)
Deltog ikke: Hørsholm, Falcon og SISU
Dato: 23. april 2013
Sted: Odense
Tid 18.30-21.30
B = Beslutning
O = Opgave
I = Information
#
1.

Tid
18.30

Emne
Godkendelse af
referat

Punkter
 Tilføjes at Lene Bonde (Horsens) var til stede ved sidste møde,
ellers ingen kommentarer til referat.

2.

18.40

Regnskab



Der blev snakket om regnskabet, som endnu ikke helt er
afsluttet, men som det ser ud nu vil komme ud med et lille
overskud. Dette vil dog blive brugt til at rette op på en
manglende udgiftsudligning til øst holdene. Evt. merudgift
overgår til næste sæson. Det afsluttede regnskab vil være klar
til mødet i juni (O).

3.

19.20

Budget



Der blev snakket næste års budget. Dette års budget var all
star den post der afveg mest i forhold til budget. Det er vigtigt at
posten ikke bliver dyrere men inden for rammerne skal der
være plads til at det bliver et ordentligt arrangement.
Rejserefusion til næste sæson blev diskuteret. Evt. gøre det
som 1. div herre. Her skal det undersøges om det giver mening
og hvordan det kunne fungere (O). Også ved flere hold i ligaen.
Ellers skal ændringerne med ekstra hold plottes ind i den
eksisterende formel. Det er i alles interesse at vi ender med en
løsning der er så fair for alle som muligt.
Budget for næste sæson vil ligge klar til næste møde i juni (O).




pause

4.
5.

20.00

Evaluering af
denne sæson




Den overordnede vurdering er at samarbejdet har forløbet godt
med den nye ”ordning” i forhold til forretningsfører osv.
Der skal dog indskærpes vigtigheden af at klubberne (deres
repræsentanter/eller suppleant) deltager. Man kan have afbud,
men som tilfældet har været i denne sæson med manglende på
deltagelse for en enkelt klub på flere møder i træk. Det er ikke
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#

6.

Tid

Emne

20.20

Næste års
Dameliga

Punkter
acceptabelt! Dette er påpeget og vil blive påpeget igen overfor
den pågældende klub.
 Overveje at have et temamøde (som der fx er afholdt i
basketligaen) i løbet af året hvor vi får nogen ind ude fra til
inspiration og deler erfaring for at kunne forbedre ”produktet” på
sigt.






7.

21.0021:30

Eventuelt






Før dette DL-møde blev der afholdt møde med repræsentanter
fra DF (Brian Damgaard og Per Schønwandt). Fra DL var
Pernille Randrup-Thomsen (Åbyhøj), Lene Bonde (Horsens),
Rene Jakobsen (Lemvig) og Anja Andersen (forretningsfører) til
stede. Mødet omhandlede den dommeraftale der blev lavet ved
indgangen af sæsonen 2012/2013. Denne skulle evalueres og
der skulle tale om aftale til sæsonen 2013/2014 da den kun var
et årig. Et meget konstruktivt møde hvor vi blev enige om at
fortsætte aftalen plus at der blev igangsat arbejde med at få
skaffet nye dommertrøjer til dameligadommerne til den nye
sæson.
Nye hold i dameligaen. Stevnsgades ansøgning til dameligaen
blev accepteret og Virum er berettiget til deltagelse da de vandt
1. div damer. Dameligaen siger dermed velkommen til både
Stevnsgade og Virum til sæsonen 2013/2014, hvor dameligaen
vil bestå af 10 hold.
I hvidbogen er en turnering med 10 hold ikke beskrevet. Derfor
blev turneringsformen for en dameliga med liga med 10 hold.
Før mødet var et forslag til turneringen udsendt af
forretningsføreren. Dette forslag blev diskuteret og med enkelte
rettelser blev det vedtaget at dette ville være formen for næste
sæson turnering. Der skal dog lige undersøges hvordan med
oprykning og nedrykning når der nu egentlig er to mulige
oprykkere i det der både er 1 div øst og 1 div vest og så skal
dette rettes til i hvidbogen (O).
Lemvig har stillet forslag til dobbeltlicenser gældende for
damespillere for at kunne fastholde flere.
Oplæg til ny bøde formulering blev diskuteret. Lene Bonde kom
også med et forslag men det blev besluttet at holde fast i det
første forslag. Lene Bonde retter dog formuleringen sprogligt og
sender til forretningsfører, som så sender ændring ud (O).
Bestyrelsespladsen blev endnu engang diskuteret. Der skal
findes en – spørgerunden begynder igen. Forslag til emner
sendes gerne til forretningsfører. Der kom nogle navne op
under mødet og disse skal spørges.

NÆSTE MØDE ER MANDAG D. 3. JUNI KL.18.00-21.00 – TELEFONMØDE. Nærmere info udsendes
når vi kommer nærmere.

Udestående opgaver
Ansvarlig
DL

Opgavebeskrivelse
Afslutte regnskab
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Forfaldsdato
31-05-2013

Ansvarlig
DL
DL
LB

Opgavebeskrivelse
Lave budget
Renskrevet og tilrettet turnering for 10 hold
Rettelse af tekst til bødeoplæg

Forfaldsdato
31-05-2013
Hurtigst muligt
Hurtigst muligt

DL (er forretningsførerens ansvar). Ellers vil der stå initialer for enkelt(e) person(er) eller fx alle klubber
under ansvarlig.
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