Dagsorden & Referat
Møde om: Dameligaen
Deltagere: Kamilla Bøgebjerg – BMS/Herlev; Peter Jensen – Lemvig; Susanne Jensen, Lisbeth
Feldvoss – BK Amager; Morten Pedersen – Aabyhøj; Rasmus Winkel – DBBF; Bettina
Balling, Morten Thomsen – SISU,Sona Camara - DL, Robert Rømer – Dameligaen, John
Norlin – Hørsholm, Michael Andersen Værløse,
Undskyldt/uafkla Inge Jessen, Reno Månsson Værløse,
ret:
Intet afbud
Dato: 11.09.2019
Sted: Kastrup Boldklubs mødelokaler - Rølikevej 5, Kastrup
Tid 17:00-21:00
B = Beslutning, O = Opgave, I = Information
#
1.

Tid
17.0017.30

Emne
Gennemgang af
opgaver og status

2.

17.3018.00

Månedens kamp

Punkter/Beslutninger
1. Praktisk info om turneringsopstart
a. Alle opfordres til at bruge DBBFs turneringsapp. Link
udsendes
b. Info til spillere godkendt og udsendes ved sæsonstar
(o)
c. Kampafviklingsskema bruges forsat. Ingen bøder
uddeles, dog skal alle indsende skemaet. Revideres til
næste møde. (b)
d. Sidecourt, previews forsætter. Hold og spillerbilleder
skalindsendes hurtigst muligt.
e. Klubberne opfordres til at bruge referat skabeon. DL
udsender
2. Kampprogram – forslag om kampflytning godkendt. (o)
3. DL ønsker at blive involveret i DBBFs beslutninger om U17/U19
rækkerne. DL sender oplæg til TU inden næste sæson og vil
inddrages når beslutninger træffes (b)
4. generel tilfredshed med DBBF håndtering af udlændinge, dog
a. bør kontraktændringer ikke forhindre processen (o)
b. Ændring af spillerinfo i klubportal ikke mulig(o)
c. Opgivelse af løn bør matche siris måde
1. Kampene på plads. Første kamp i Amager. Målsætning at sætte
tilskuerrekord i alle DL klubber. DL bliver en aktiv medspiller.
Grafisk materiale afventer identitet.
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#

Tid
18:0018:30

Emne
Identitet og
spillerråd

18:3018:45
18.4519.15
19:1519:45

Pause

7.

19:4520:15

Andre strategiske
mål

6.

20:1521:30

Diverse

3.

4.
5.
6.

Punkter/Beslutninger
1. Spillerråd under opstart
2. Identitet
a. Koncept på plads, grafiske univers er ved at blive
tegnet. DL klubberne og spillerrådet vil blive
inviteret til skypemøde for at komme med input til
oplægget.
b. Ny hjemmeside på vej, afventer identitet

Dommere

1. Opbakning fra DL til MT oplæg. MT går i dialog med DU.

Belastning af
spillere

1. Rigsdagsbeslutning
2. Skriv til trænere godkendt. Udsendes til klubberne til
underskrift af trænerne. (o)
3. Uddannelse af trænere i fastholdelse
3.1. DBBF opretter spotkursus om fastholdelse i damebasket
3.2. Målsætning er at afvikle det ifm damelandskamp 17.11
3.3. DL klubberne får mulighed for at komme med input til
indholdet
3.4. Kurset er obligatorisk for DL trænerne
3.5. U19/U17 trænere skal opfordres meget kraftigt til at
deltage
4. Kampprogram
1. Pigemiljøer i klubberne - afventer
2. Pigepillere til kampene - afventer
3. Kvindelige medlemmer i DL klubberne – samme tal som sidste
år. Klubberne er positive, men dette bør have konstant fokus.
DL repræsentanter skal udfordre resten af klubben på hvordan
volumen øges. (o)
4. Mødekvalitet – deltagerantal gå fra 6 til 12.5 på 1½ år.
Kønsfordeling gået fra 20/80 til 45/55
5. Frivilligstrategi - afventer
6. Mindre krav til organisering - afventer
7. Spilletid danskere - afventer
1. Damelandskampen d.17.11
a. DL ønsker at støtte op og bruge den
b. Kommunikationsplan fra nu af og til kampstart for
DL om landshold
c. Brug de mange gode historier U18D, U16D, 3X3,
d. DL banner med alle klublogoer til landskampen
e. Roll ups fra hver klub til landskampen
f. Spillere til pigecamp
2. Markedsføring af hinanden
a. I hver klub bør der være en markedsføring af de
andre klubber, implementeres med identeten (o)
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Prioriterede opgaver
Dette er de opgaver som ligaudvalget har valgt at administrationen skal fokusere på.
Ansvarlig
RAW
RAW
RAW
RMR
RAW
RAW
RW
SOC
SOC
RAW

RAW
RMR
RAW
RAW
RR
RR
DL
RAW
Alle
DL

RMR/RAW
DBBF

DBBF
RAW

RAW
RMR/RAW

Opgavebeskrivelse

Forfaldsdato

Revider kampafviklingsskema
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
Forslag til ændring af fordeling af pokalfinaleindtægter fra DL
Færdiggørelse af Identitet
Oplæg til organisering i DL. Vigtigt med at få alle opgaverne med.
Efter vi har lagt strategien fast.
Kan DL lave en ansøgning til foreningspuljen, selvom flere
klubber allerede har fået fra den?
Face of the franchise. Hvordan kan det gøres?
spilletider skal tage hensyn til spillernes rejseforhold. DL kommer
med oplæg. Lemvig vil ofte helelre starte tidligt på hverdage da
spillerne alligevel skal tage fri.
Trænerseminar og trænerlicens med fokus på fastholdelse
Flyt kamp i forbindelse med landsholdsvindue
RAW udsend skatteinfo til spillere
Udsende skriv til trænere, indsaml underskrifter
Udsende link til APP
Udsend skabelon til referat og læg på hjemmeside
Kommunikationsplan fra nu af og til kampstart for DL om
landshold, Brug de mange gode historier U18D, U16D, 3X3,
spillerråd
Udfordre egen klub til hvordan massen af pigespillere øges.
Aktiviter til landskamp
• DL banner med alle klublogoer til landskampen
• Roll ups fra hver klub til landskampen
Færdiggøre skriv til klubberne om skatteforhold
bør kontraktændringer ikke forhindre processen (o)
Ændring af spillerinfo i klubportal ikke mulig(o)
Opgivelse af løn bør matche siris måde
Mulighed for ændring af data i klubportalen
Skriv til TU om U17/U19
I hver klub bør der være en markedsføring af de andre klubber,
implementeres med identeten
Justering af hvidbog jf. strategi
Hvidbog skal revideres i forhold til de strategiske mål. For den
kommende sæson laves der kun mindre ændringer.

Næste møde
Næste sæson
Næste sæson
Næste sæson
01-06-2019
01-06-2019
12-06-2019

Status

I gang
Afventer
I gang

15-06-2019

I gang

15-06-2019
01-07-2019

I gang

01-09-2019
15-09-2019
15-09-2019
15-09-2019
15-09-2019
20-09-2019
20-09-2019

I gang

01-10-2019
01-10-2019
01-11-2019

01-12-2019
01-12-2019

I gang

01-12-2019
01-12-2019
01-12-2019
15-1-2020
01-12-2019

Afventer
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Til beslutningsdokumentet
Område
Turnering
Turnering
Turnering
Organisation
Statistik
Turnering

Organisation
Strategi

Økonomi

Beslutning

Beslutningsdato

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
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.
Forretningsorden for møder godkendt
Strategisk indsatser 19/20
•
Månedens kamp
•
Aktivering og involvering af spillere
•
Fastlæggelse og kommunikation af identitet
•
Opgaver i strategidokument
For at fokuserer kræfterne skal der ikke igangsættes andre initiativer
Egenkapital cirka 180.000. En del af dette skal investeres i strategiske
udvikling de kommende sæsoner.

30-01-2019
30-01-2019
30-01-2019
30-01-2019
27-03-2019
27-03-2019

30-11-2018
12-06-2019

12-06-2019
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