Referat af DL møde den 14/6‐2016 i Amagerhallen. Kl. 18:30 – 21:00
Tilstede: Ole John Nielsen (DBBF og referant)), Stevnsgade (Simon
Marquardsen), SISU (Søren Rasmussen), BK Amager (Claus Jensen) og Hørsholm (John Norlin). Peter Jensen
(Lemvig) via Skype
Afbud: Jane Deleuran (Åbyhøj). Ikke Afbud: Claus Braunstein (Virum)
1. Der spilles en normal runde den 17. december i uge 50. Hørsholm vil gerne have afvikle en DL kamp
et arrangement den 30. dec., hvis Stevnsgade , Virum eller SISU er interesserede.
Allstar kamp den 10‐11 december (Virum spørges og SISU som erstatning). Fleksibel
turneringsstruktur med onsdags hjemmekamp (Virum) og torsdags hjemkampe (SISU).
DL viser øget fleksibilitet omkring weekendterminskampe der afvikles på hverdage.
BKA er helst fri for hverdagskampe. Klubberne skal være omhyggelige med at informere Jan G
2. Turneringsstart den 8.‐9. oktober.
3. Nyt fra Rigsdagen: DL skal selv opkræve bøder og ikke DBBF. Bøder skal gå til DL.
Hvidbog gik igennem uden videre diskussion.
4. DL‐rådet: Der skal findes erstatning for Peter og Theis – John erstatter den ene og Claus den anden
(Ole John vrider armen om på Claus).
5. Carsten: DL‐dommere. Gruppe‐3 dommere som DL dommere. 5 BL dommerne dømmer i DL.
Carsten har ellers ikke noget at gøre med udvælgelse og evaluering af DL‐dommerne. Lemvig vil
gerne se nye dommeransigter. Carsten viste PowerPoint, der eftersendes.
6. Mødeplan som sidste sæson: midt‐september, december, pokalfinalen, februar, maj og juni. Ekstra
møder arrangeres ad hoc.
Opkrævning af bøder. Vi gør ikke mere ved at visse klubber er blevet opkrævet og andre ikke. I den
kommende sæson opkræves bøder ifølge hvidbogen.
Youtube dækning til streaming: Hørsholm kan ikke. Stevnsgade? Sisu kan? Alle prøver. Ind i næste
hvidbog og det skal markedsføres.
7. Ny forretningsfører: Rene og Claus har ikke leveret? Peter spørger René om dette. Vi vil gerne se
noget fra dem snarest muligt. To opslag nu fra Jesper.
Stilling nummer 2 er een der kan og vil hjælpe Flemming Østergård, hvis han hjælper med at starte
omtale.
Generel enighed om at vi fortsat skaltænke i at investerede 60.000 og en mindre ekstrabetaling.
Klubberne havde en snak om hvorvidt beløbet skal bruges på et 1‐årigt eller 2‐årigt forløb i
erkendelse af at beløbet ikke er nok til at hyre en specialist.
Det blev besluttet at ????????
8. Regnskabet balancerer og det skal afsluttes 31. maj. Jesper finder de små regninger straks
9. Budget i det store hele uændret.
Dog er det besluttet at de 60.000 som DL har + 3.000 kr fra hver af klubberne skal bruges til
marketing‐ og sponsor‐person. Personen kan evt cut af sponsorindtægter i 2 år. Budget afhænger
af at dommeraftalen forlænges.
10. Generel status: 7 hold i ligaen. BKA vil gerne beklage at Jesper Krone brød en 2‐årig kontrakt med
BKA for at lave en kontrakt med Hørsholm.
11. Evt.: intet.

