Møde om:
Dato:
Tilstede:

Afbud:
Sted:
Tid:

#
1.

2.

3.

Tid
18.00

Referat
DL
3/6-2013
Rene Jakobsen (Lemvig), Pernille Randrup-Thomsen (Åbyhøj), Jimmie Petersen
(Værløse), Thea Nørgaard (Falcon), Theis Olsen (BK Amager), Claus Braustein Poulsen
(Virum) og Ove Thelin (Stevnsgade)
Lene Bonde (HBC), Jimmy Jørgensen (SISU), Jørgen Stig Nielsen (Hørsholm)
Telefonmøde
18.00

Emne
Godkendelse af
referat

Regnskab og
budget

Rejserefusion

Punkter
Ok, men med følgende kommentarer:
Noter til referat
• Der skal følges op på mødet med dommerne forud for
sæsonen. Head coachene for alle hold er forpligtet til at
deltage. Dato skal fastsættes.
• Aftale omkring dommertrøjer. René Jakobsen (Lemvig) har
fundet en billig løsning. Han kontakter Brian Damgaard som
skal se på nogle prøver af tøjet.
• Formuleringen omkring 10 hold skal tilføjes hvidbogen (O)
•

Regnskab endnu ikke afsluttet. Det vil komme ud efter mødet,
når de sidste ting er på plads. Opfølgning på manglende
bødeindbetalinger skal også ske.

•

Budget
o En generel udspecificering af omkostninger til DBBF
ønskes således at man kan se hvor meget der går til
almindelig administration og turneringsgebyrer fx
o I forhold til dommerudgifter så ønskes en opgørelse
over denne netop overståede sæson for at fastsætte
om beløbet er dækkende og der derved bedre kan
laves budget til den nye sæson. Der skal således også
helt opdateres med den nye sæson og turneringsplan i
forhold til kampantal.

•

Lemvig har lavet en udregning på 1DH modellen, som blev
snakket om. Det blev dog besluttet at det var vigtigt alle havde
set alt materialet for at kunne træffe beslutning., så derfor blev
følgende handlingsplan vedtaget:
o Rene Jakobsen sender Lemvigs udregning efter 1DH
modellen ud (allerede gjort) og Jimmie Petersen
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o

4.

Turnering

•

•

5.

Eventuelt

•
•
•

opdaterer den anden mulige model og sender den ud
(ASAP).
Der vil så blive afholdt ekstra telefonmøde, som er
blevet fastsat til tirsdag d. 18. juni kl. 17.00. Dette
telefonmøde omhandler kun rejserefusion og der vil på
mødet blive taget en beslutning omkring hvilken model
vi vil bruge fremadrettet.

Den nye udsendte terminsplan blev godtaget som den var. Der
vil blive enkelte justeringer i hverdagskampe runder da alle ikke
kan spille på samme tid når der ikke kan være over bæltet
kampe i hverdage. Men dette kan først rigtig overskues når
kampprogrammet lægges. Der vil dog ikke være over bæltet
kampe på hverdage i grundspillet.
Når der foreligger et udkast til kampplanen vil den selvfølgelig
blive sendt ud.
Dobbeltlicens – reminder om opbakning til forslaget fra Lemvig.
Husk at sige det til jeres repræsentant.
Rigsdagen – det skal samles op på navne til dameligaens plads
i bestyrelsen inden.
Bødeoplæg formulering gav anledning til en videre diskussion
af endelig deadline for indbetalinger af bøder og muligheden i
at spekulere i dette, således at man forhaler betaling helt til
slutningen af sæsonen. Der skal ses på dette punkt i den nye
sæson når hvidbogen også igen skal igennem revidering.

VIGTIGT! EKSTRA TELEFONMØDE TIRSDAG DEN 18. JUNI KL. 17.00
Emne: rejserefusion

Opgaver:
Formulering om 10 hold til hvidbog og rigsdag: DL (ASAP)
Opfølgning og opsamling på navne til bestyrelsesplads: DL (ASAP)
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