Referat af DL møde i Horsens 16/1 ‐2016
Ole John fungerede som mødeleder indtil kl. 10:45 og Theis og Ole John referenter.
1. Procedurer om ændringer af kamptidspunkter
Der udspandt sig en længere diskussion med udgangspunkt i Hørsholm‐Amager sagen. Man
var enige om ikke at flytte kampe. Man var enige om ikke at placere damekamp på samme dag
som TV‐herrekampe – hvilket kan være svært.. Man var enige om at hvis der alligevel skal
flyttes kampe så kontakter den ene turneringsleder den anden før der sker noget andet.
2. Iværksætterpulje
Intet nyt. Pengene ligger godt. Emnet tages op på næste møde.
3. Boldaftale
Vi forlænger den nuværende aftale, med mindre Jesper kan gøre den bedre?
4. Previews, kampreferater, kampafviklingsskemaer samt brug af DL’s hjemmeside
Der var enighed om at bruge Jespers template til kampreferater og gøre sig mere umage.
Jesper rundsender templaten til klubberne.
5. Afviklingen af All Star arrangementet
Der var delte meninger om All Star arrangementet. Pigecampen havde været en success. Vi
blev enige om at fortsætte det og at Stevnsgade gør det igen til næste sæson, men dog senere
på sæsonen og ikke i forbindelse med en herrekamp.
6. Dommerevalueringer
Rune har lavet et udkast, som er sendt til DU. Ole John har rykket DU for at få dem til at gøre
noget ved sagen. DU har nu lovet at det kommer ud tirsdag den 27/1.
7. Møde med Susie Heede, Eliteudvalget
Susie redegjorde for situationen i eliteudvalget. Der blev udvekslet synpunkter.
Landstrænerjobbet er slået op. Man var enige om at skubbe turneringen til at begynde senere
på året og slutte senere. I det hele taget var det afgørende nødvendigt for spillerne at få lavet
en kalender så hurtigt som muligt – hvem gør det? Hørsholm, Amager, Lemvig, Åbyhøj tilbød at
hjælpe med træningstider til at afholde samlinger.

Mere dialog mellem DBBF og klubberne om landsholdsterminer. Flere klubber ønsker at
spillerne får en lang sammenhængende pause over sommeren.
Susie udtrykte bekymring for sundheden blandt spillerne, da der tilsyneladende er mange
skadede spillere. Alle holdene gav udtryk for at de har aftaler med fysioterapeuter, Åbyhøj
med fys.studerende.

8. Revideret kørselsrefusion for 2015‐16.
Der var ingen spørgsmål i forbindelse med den reviderede kørselsrefusionsberegning for 2015‐16.
Theis rundsender kopi af mail samt regneark med beregningen til mødedeltagerne.

9. Hvidbog
Enighed om at John’s oplæg var godt dels fordi det er mere præcist og dels på grund af opdelingen med
en del 1, hvor ændringer skal godkendes af Basket Rigsdagen, samt en del 2 og 3 som kan ændres af
Dameligaen uden godkendelse fra Rigsdagen.
Beslutning: John’s oplæg bruges som udgangspunkt til revideret Hvidbog.
Enighed om at opdelingen med krav og opfodringer til klubberne skal bibeholdes. Der var bekymring
fra flere sider omkring en eventuel indførsel af nye krav med øgede økonomiske omkostninger, f.eks.
nævnte Aabyhøj, at et krav om at der skal være en fysioterapeut tilstede ved kampene, vil koste i
omegnen af 30.000 kr. per sæson, hvilket formentlig vil betyde, at Aabyhøj ikke deltager DL.
Mange af de punkter, som John foreslår at der indføres afgifter for, opkræver DBBF allerede bøder for.
Det skal undersøges om vi selv kan opkræve disse afgifter eller om der i givet fald vil blive tale om en
dobbeltopkrævning. Jesper Johansen, vil du tage denne med Rasmus Winkel?
Beslutning: Theis og René laver med udgangspunkt i John’s oplæg et færdigt udkast til ny Hvidbog, som
rundsendes i god tid inden næste møde.
Da vi er under tidspres med Hvidbogen, foreslog René, at der afholdes et ekstraordinært DL møde i
februar.
Beslutning: Nyt DL møde onsdag den 24. februar kl. 18.00 i Nørrebrohallen (Lemvig og Aabyhøj med via
Skype).

10. Dameliganævn
Beslutning: følgende tre DL repræsentanter blev valgt til Dameliganævnet for den resterende del af
sæsonen – Theis BK Amager, René Lemvig og Peter Stevnsgade.

11. Næste møde
Nyt DL møde onsdag den 24. februar kl. 18.00 i Nørrebrohallen (Lemvig og Aabyhøj med via Skype).
Ole John har afbud pga tjenesterejse. Det lever vi med!

