Rejserefusion
Møde om: DL - rejserefusion
Dato: 18/6-2013
Tilstede: Jimmie Petersen (Værløse), Ole John Nielsen (SISU), Lene Bonde (Horsens), René
Jakobsen (Lemvig), Theis Olsen (BK Amager), Thea Nørgaard (Falcon), Claus
Braunstein (Virum)
Afbud: Katrine Hounsgaard (79ers), Pernille Randrup-Thomsen (Åbyhøj)
Ikke tilstede: Stevnsgade
Sted: Telefonmøde
Tid: 17.00-18.00

#
1.

Tid

Emne
Rejserefusion

Punkter
Der var kun et punkt på dagsordenen at komme frem til en beslutning
omkring hvilken model der skal bruges frem over til udregning af
fordelingen af turneringsbetaling/rejserefusion.
Der var to modeller oppe.
Den ene var den som er blevet brugt de foregående år, dog med mere
overskueligt udregning og evne til at tilpasse til hvilket som helst antal
hold.
Den anden model var den model som også bruges i 1DH herrer til
udregning af rejserefusion.
Begge modeller blev beskrevet. Den ”gamle” model inkluderede
udregning for grundspillet, hvor 1DH modellen var udregnet med et
skøn på kvalifikationsspil og slutspil. Dette foranledigede en diskussion
om hvor langt udregningen skal række. Det blev nået frem til 1DH
modellen også kun skulle inkludere grundspillet, for at det ikke skulle
være således at man ikke kommer til at betale for eventuelle
slutspilskampe som man ikke deltager i.
Derefter blev alle spurgt hvilken model de ville støtte og det blev
besluttet at man fremadrettet skal bruge 1DH modellen i dameligaen
også for at få den mest ”fair” fordeling, således at det også tilgodeser
udkantsklubber som har større afstande end alle andre.
Lemvig ved René Jakobsen og Gert Jeppesen vil lave en opdateret
model over udregningen og sende ud i forhold til det aftalte hvor det er
grundspillet der kun er inkluderet.
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#
2.

Tid

Emne
Eventuelt

Punkter
En kort gennemgang af rigsdag, hvor det blev vedtaget at man kan lave
dobbeltlicens for damer uanset alder.
U21 række bliver lavet til U23 række.
Der er stadig ikke fundet en repræsentant til bestyrelsen – det skal
findes så det er klart til den nye sæson.
René Jakobsen og Theis Olsen laver justeringer til hvidbog som
desværre ikke nåede med til rigsdagen i forhold til ny turnering med 10
hold.
Thea Nørgaard skriver mail til Rasmus Winkel omkring deadline for ny
person til forretningsfører posten og for at høre hvor langt man er i
processen. Deadline 15. august.
Anja Andersen laver udkast til ny mødecyklus for den nye sæson så det
ligger klart. Samt får lukket de sidste ting således at det hele skulle
være lige til at overtage for den nye person.
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