REFERAT
Møde om: DL
Deltagere: Pernille Randrup-Thomsen (Åbyhøj), René Jakobsen (Lemvig), Lene Bonde (Horsens),
Jimmy Jørgensen (SISU), Theis Olsen (BK Amager), Thea Nørgaard (Falcon), Jimmie
Petersen (Værløse)
Undskyldt: Jørgen Stig Nielsen (Hørsholm 79ers)
Dato: 13. november 2012
Sted: Telefonmøde
Tid 17.30

B = Beslutning
O = Opgave
I = Information
#
1.

2.

Tid
17.30

Emne
Godkendelse af
referat

Status

Beslutninger
Ingen bemærkninger – referat godkendt.








Dropbox – er oprettet. Der vil komme invitation ud til alle til at
være med (O)
Budget – fremsendt og ingen kommentarer, så det går vi efter.
Statistikkursus – efter turneringens start er der opstået et
bredere behov. Så det undersøges om mulighederne for kursus
halvvejs (O)
Konto – er stadig ikke helt oprettet endnu, der mangler det
sidste fra Nordea. Indtil da går økonomien over forbundets
konto og DIF økonomi.
Hjemmeside mangler stadig at blive endelig rettet til. De sidste
rettelser skulle gerne blive foretaget over det næste stykke tid.
Turneringsstart:
o Hørsholm 79ers mangler stadig at indsende
holdbillede og spillerfotos. Der er blevet udsendt bøde
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o

o

o

3.

Strategi









iflg. Hvidbog og herefter et par påmindelser. Stadig
ikke sket noget. Der kan ifølge hvidbogen ikke
udsendes ekstra bøder (dette vil der dog blive set på
fremadrettet når hvidbogen skal revideres).
Tilskuer tallet er ikke helt der hvor det skal være i
forhold til at målet er +20% for denne sæson. Der vil
blive sendt oversigt ud i morgen som dækker de første
7 runder (O). Klubberne prøver men finder det svært
at få folk i hallen. Der savnes erfaringsudveksling og
ideer til at forbedre dette. Til næste møde vil det blive
et punkt, så vi kan få sat en proces i gang.
Kampafviklingen har haft lidt opstartsproblemer i
forhold til at opretholde nogle krav men det er ved at
finde et fornuftigt leje. Det er meget positivt at der
indsendes mange billeder fra kampene.
Dommeraftale: der skal indledes ny forhandling i
januar. DL er indstillet på positiv dialog, men også
gerne større indsigt. Forretningsfører indleder de
første skridt i forhandlingerne med dommerforeningen
i januar. DL håber meget på at vi kan komme til en
løsning der er til gavn for alle og som bidrager positivt
til DL, DL dommere og damebasket generelt.

En meget åben debat om dameligaens rolle og muligheder i
forhold til at bidrage til at fremme pigebasket.
Der er faretruende tegn i pigebasket, stadig mindre hold og
mindre antal af pigespillere. Dameligaen vil gerne støtte op om
initiativer, som kan hjælpe til at vi kan få vendt kurven.
Der er to dele: både rekruttering og fastholdelse og Dameliga
rådet har svært ved at kunne gøre noget direkte, da det
største arbejde ligger meget ude i klubberne. Der er dog en
stor velvillighed til at være med til at bakke op om initiativer
der fremmer pigebasket både i form af rekruttering og
fastholdelse.
Man skal også tænke i at gøre noget for de spillere man
allerede har. Vi har brug for profiler og her kan dameligaen
være med til at profilere sine egne spillere, så der kommer lidt
mere opmærksomhed omkring dem.
Fx når de udtages til rundens hold bør dette profileres på
klubbens egen hjemmeside. Nyt initiativ for DL for at gøre
noget for spillerne er at udtagelsen til rundens hold nu
honereres med en t-shirt således at de udtagene spillere også
kan profileres på denne måde.

Denne debat vil tages op igen på et senere møde med mere konkret
diskussion, men indtil da vil initiativer blive vurderet som de kommer
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4.

All star kamp

5.

Eventuelt

Beslutninger
hen af vejen. DL all star kampen vil være DLs eget bidrag til at profilere
damebasket og lave et event på pige siden.
 Første møde mellem forretningsfører og arrangør (Falcon
v/Thea Nørgaard) er afholdt og drejebogen for dagen er ved at
tage form
 Kampen vil være øst mod vest, da det var en stor succes sidste
år.
 Datoen er lørdag d. 9. februar i Bülowsvejhallen. Der ville være
forskellige arrangement som leder op til all star kampen som
selvfølgelig vil være højdepunktet på dagen.
o Der vil afholdes en camp for kun piger årgang 99-96
frø kampen
o Der vil være events lige op til kampen og under
kampen.
 Der skal udformes et helt præcist koncept for udtagelsen af
hold/trænere osv. Der eksisterer visse retningslinier, men det
hele skal klarlægges, så det også kan præsenteres ud ad til (O).
 Sidste års trænere var:
o Øst: Kevin (Falcon)
o Vest: Sonny Madsen (HBC)
 3er konkurrencen blev vundet af Brittany Bowen, HBC
 Der laves presse på arrangementet og her hjælper Lene Bonde,
HBC til, når vi kommer nærmere.


Intet at bemærke.

Ansvarlig
DL
DL
DL
DL

Opgavebeskrivelse
Forfaldsdato
Dropbox invitation ud til alle
Hurtigst muligt (senest 20/11-2012)
Undersøge muligheder for stats kursus
01.12.2012
Tilskuer opgørelse sendes ud for runde 1-7
14.11.2012
Udfærdige retningslinjer for All star udtagelse af 01.12.2012
hold, trænere osv.
DL (er forretningsførerens ansvar). Ellers vil der stå initialer for enkelt(e) person(er) eller fx alle klubber
under ansvarlig.
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