Referat fra møde i Dameligarådet den 5.
oktober 2016 i DK Amager 18.30 - 21.00
Tilstede var:
Amalie Bonde fra Sisu, Claus Braunstein fra Virum, Morten
Pedersen fra Aabyhøj, René Tolderlund Jakobsen fra Lemvig,
Simon Marquardsen fra Stevnsgade, Theis Olsen fra BK Amager
samt Robert Rømer forretningsfører.
Afbud fra John Norlin fra Hørsholm samt Ole John Nielsen.
(referat godkendt 16. november 2016)
Dagsorden:
1. Kort præsentation - hvor den nye forretningsfører samt
klubrepræsentanterne præsenterede sig for hinanden.
2. Fremlæggelse af regnskab - regnskabet blev gennemgået.
Regnskabet viser et overskud på 19.077 kr. og egenkapitalen er
på 94.847 kr. Regnskabet blev godkendt.
3. Godkendelse af budget - budgettet bliver først helt endeligt
når dommeraftalen kommer på plads, hvorefter klubbernes
betaling kan beregnes ud fra en kørselsfordeling. Det foreløbige
budget blev godkendt. Forretningsføreren skal have Rasmus
Winkel fra DBBF til at bekræfte administrationsbeløbet på
142.800 kr., samt forsøge at "pakke beløbet ud".
4. Valg af revisor - klubrepræsentanterne blev opfordret til at
spørge i baglandet om nogen kunne tænke sig en lille revisortjans. Gert Jeppesen fra Lemvig har efterfølgende accepteret.
5. Status fra klubberne - klubberne fortalte om forventninger til
den kommende sæson samt til de kommende sæsoner. Alle

klubber er fortrøstningsfulde, men peger på at fastholden af
spillere og konsolidering af Dameligaen er af højeste vigtighed.
6. Fremtidig møderække - de kommende møder foreslås til at
være onsdag den 16. november. Fysisk arbejdsmøde i forbindelse
med pokalfinalerne den 28. januar 2017. Almindelige møder
onsdag den 1. marts 2017 samt onsdag 3. maj 2017 – det
foreslås at disse møder er fysiske møder, men er det umuligt, kan
man deltage via Skype. Herudover kan vi evt. mødes, hvis
behovet er til stede, onsdag den 21. juni 2017. Klubberne bedes
reservere disse dage, men hvis der er tvingende årsager kan
dagene flyttes.
7. Preview rotation - Hørsholm skrev til første runde, og
forretningsføreren foreslår at rotationen herefter er: VIRUM,
SISU, STEVNSGADE, BK AMAGER, LEMVIG og AABYHØJ hvorefter
HØRSHOLM skriver igen og så fremdeles. Klubrepræsentanterne
opfordres til at meddele dette til de respektive trænere. Preview
skal sendes til Jan Gjettermann og cc til forretningsføreren.
8. Billeder - nogle klubber har indsendt billeder og de resterende
får fotografen på besøg i den allernærmeste fremtid. Sendes til
Jan Gjettermann og cc til forretningsføreren.
9. Dommeraftale - ligarådet talte om dommeraftalen og blev
enige om at Dameligaen foretrækker at forrige års aftale
fortsætter en sæson endnu. Der blev brugt meget tid på at lande
aftalen forrige sæson og ligarådet mener, at den skal kunne
gælde i minimum to år. Ligarådet ønsker at opstarte
forhandlinger om en ny dommeraftale for sæsonen 17/18 straks i
det nye år. Denne aftale bør have en varighed på to-tre
år. Ligarådet vil gerne have større indflydelse på hvem der
dømmer og dette bør debatteres med Carsten Solrød Jensen og
DUs formand Jesper Brixen.

10.
Forventningsafstemning ifh til hvidbog - afgifter skal
udskrives for at ligaen skal kunne opnå en vis standard.
Klubberne må udvise proaktivitet for at undgå bøder. Ex. hvis en
klub ikke kan stille et aflåst omklædningsrum til dommerne til
rådighed, bør dette blive meddelt til forretningsføreren, således
at der ikke udskrives afgifter i denne forbindelse. Der udskrives
ikke bøder for tekniske fejl i Dameligaen.
11.
Forventningsafstemning ifh til forretningsføreren indkalde og styre møder samt lave referat. Arbejde for det som
Dameligarådet bestemmer - se evt. punkt 13.
12.
PR-personen - Dameligarådet blev enige om at sætte
arbejdet med at finde en pr-person på hold. Hvis den helt rigtige
person dukker op, vil Dameligarådet genoverveje denne
beslutning. Vi skal bruge ressourcerne på at konsolidere ligaen
og udbygge den - se evt. punkt 13.
13.
Evt - All-star kamp. Dameligarådet blev enige om at
sæsonens All-star kamp bliver udsat til næste sæson, hvor
dameligaen bør arbejde på, at få et Dameliga-arrangement
stablet på benene. Dette arbejde bør starte straks i det nye år.
Herudover blev det besluttet at forretningsføreren skal tage
kontakt til 1. divisionsklubber for at forespørge om disse klubber
kunne tænke sig at deltage i Dameligaen. Den 8. klub i
Dameligaen er et højt prioriteret ønske og interesserede 1.
divisionsklubber kan forvente forretningsførerens hjælp til
oprykningen til Dameligaen og kan forvente evt. dispensationer
fra forskellige krav i en overskuelig periode.

