DAGSORDEN OG REFERAT
Møde om: DL
Deltagere: Anja Andersen (forretningsfører), John Norlin (79ers), Pernille Randrup-Thomsen
(Åbyhøj), Lene Bonde (HBC), Jimmy Jørgensen (SISU), Theis Olsen (BKA), Rene
Jakobsen (Lemvig), Niels Jørgen Jensen (Falcon)
Undskyldt: Jimmie Petersen (Værløse)
Dato: 28. august 2012
Sted: Ungdomshuset i Odense
Tid Kl. 18.00-21.00

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

Tid
18.0018.10

2.

18.1019.30

Emne
Mødekalender for
sæsonen 20122013
Turneringsstart

Beslutninger
 Gennemgang af mødekalender og emner for sæsonen. Endelig
kalender sendes ud med dette referat (O).




Kort info omkring dette års turnering. Vi snakker prioriteringer til
og sammensætning af turnering ved senere møde, så der kan
være klarere linjer i forhold til sammensætningen af næste
sæsons turnering. Stor opbakning for muligheden for at få vist
DL kampe på Kanal Sport og i denne sammenhæng ok for
flytning af kampe. Pt. er der to Kanal Sport planlagt: d. 3.
oktober og d. 27. februar mellem Hørsholm og SISU begge
kampe.
Gennemgang af målsætninger og krav samt opfordringer til
klubberne fra hvidbogen:
o Tilskuere er et stort fokuspunkt. Målet for sæsonen
2012-2013 er 20% fremgang i tilskuer antal. Det blev
besluttet at hver klub skulle udpege en
arrangementsansvarlig (som har hovedfokus på at
skaffe tilskuere til kampe) (B). Ved at få en ansvarlig på
er det også nemmere klubberne imellem at udveksle
erfaringer, så vi kan hjælpe hinanden med at nå målet.
o Vi skal snakke strategi på næste møde og her vil
målsætningerne fra hvidbogen også være i fokus.
o Forretningsførerens opgaver skal formaliseres og der
skal også kunne tydeliggøres ud af til (O).
o Enighed om dropbox som også bruge i BL til alle
dokumenter, billeder osv, så vi har et sted hvor alle ting
kan samles og det er let at komme til (O).
o Sponsorarbejde blev diskuteret. Hvis vi bliver
præsenteret fro en mulig sponsor er vi selvfølgelig
interesseret i dette, men lige nu skal kræfterne
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19.3019.45
19.4520.00

Pause
Hængepartier fra
sidste sæson



20.0020.10
20.1020.20

Spalding og evt.
andre aftaler
All Star Kamp



7.

20.2020.30



8.

20.3021.00

Medlem af
Bestyrelse
(ophøjet til punkt)
Eventuelt

3.
4.

5.
6.






fokuseres på at forbedre vores produkt fremfor at
lægge dem i at jagte sponsorer.
o Preview til kampene vil stadig være en opgave som
deles mellem klubberne. Der laves dokument med
rækkefølge således at der ikke vil være forvirring om
hvem der løfter opgaven hvornår (O)
o Evalueringsskema som trænere kan udfylde efter
kampe skal være klar inden sæsonstart. RJ sender
punkter til AA (O)
o Alle klubber skal forsøge at tage fat i så mange af
opfordringerne som muligt i indeværende sæson for at
løfte produkter. Opfordringerne vil også blive taget op
igen når der skal diskuteres strategi.
o Rundens hold skal udføres igen. Det skal dog
tydeliggøres for udeforstående hvordan processen er
for valget af disse spillere, så det er nemmere at følge.
Samme struktur som sidste sæson bibeholdes efter
runde 7, 14 etc.
Relancering af hjemmeside i fuld gang. Det er lidt forsinket,
men den er klar før sæsonstart. Foto deadline er skrevet ud til
d. 17. september og det ville være rigtig godt hvis det kan
overholdes, men iflg. Hvidbog er allersidste deadline en uge
efter sæsonstart og det er først derefter der udstedes bøde.
Men det opfordres til at stile efter d. 17. september.
Statistik kursus. Alle klubber undersøger behovet. Det bliver
ikke et begynderkursus men et kursus for rutinerede (O)
Status på udspil fra dommerne blev præsenteret og det blev
accepteret. Overblik over aftalens krav i forbindelse med
kampafvikling laves og sendes ud (O)
o Der er stor interesse for et møde mellem DL trænere
og DL dommere for at have en dialog. Muligheden for
dette undersøges, gerne inden sæsonstart hvis det kan
nås..

Info omkring status på konto og manglende
kørselsudbetalinger. Budget skal følges op på og sendes ud
(O)
Info omkring Spalding aftalen og varigheden af denne. Det
kører til sæsonen 2013/2014 ud.
På sidste møde i sæsonen 2011-2012 nævnte Falcon at de
gerne ville være værter for All Star Kampen igen. På baggrund
af det rigtige gode arrangement sidste år blev det besluttet at
Falcon igen er værter for All Star kampen (B). Det blev også
besluttet at konceptet med Øst-Vest bibeholdes (B).
RJ undersøger muligheden for om han kunne være DLs
repræsentant i bestyrelsen.
Dobbeltlicens – giver anledning til forvirring. Kontakt DBBF for
yderligere info.
Beslutningen om numre fra 4-15 blev diskuteret igen, da der er
flere forhold som gør det svært hvis man fx som SISU også
deltager i Eurocup, da FIBA har andre regler på området. Dette
vil tages op til overvejelse igen senere hen.
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 Falcon havde en forespørgsel om kun at kunne spille i gul. Der
følges endeligt op på denne næste uge for endelig beslutning,
de fleste var dog positivt stemt overfor forespørgslen.

Opgaver (evt. udenståender)
Ansvarlig
DL
DL
DL
RJ
ALLE KLUBBER
DL
DL

Opgavebeskrivelse
Mødekalender
Dropbox oprettelse
Preview til kamp – rækkefølge oversigt
Punkter til evalueringsskema
Behov for statistik kursus
Overblik over dommer aftale
Budget overblik

Forfaldsdato
29.08.2012
12.09.2012
12.09.2012
10.09.2012
10.09.2012
10.09.2012
10.09.2012

DL (er forretningsfører ansvar). Eller vil der stå initialer for enkelt(e) person(er) eller fx alle klubber under
ansvarlig
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