Møde i Dameligaen
‐
‐

Mødet blev gennemført i Ungdomshuset i Odense med deltagelse af alle (rigtig positivt)
Onsdag den 8. februar 2012

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Fuldgyldigt samarbejde med DBBF (notat fra Rasmus Winkel)
Honoraraftalen med dommerforeningen – nyt oplæg fra dommerforeningen er udsendt
Ny HVIDBOG – fremsendt notat/forslag fra René + Theis
Anden faktura
All‐Star arrangementet søndag den 12. februar hos Falcon
Diverse
Fastlæggelse af næste mødedato

Ad. 1
Referatet blev godkendt uden yderligere kommentarer

Ad. 2
Efter en kort drøftelse var der fuld tilslutning til at acceptere det fremsendte forslag fra Rasmus
Winkel/DBBF.
CED giver besked til RW om dette – og afklarer, hvordan vi så herefter i praksis kommer videre

Ad. 3
Det blev efter en del diskussion vedtaget, at vi holder fast i, at der på ingen møde er plads til eller eksisterer
forudsætninger, der muliggør nogen form for extra betaling til dommerne.
Og det er fortsat klubbernes fælles holdning, at der ikke i tilstrækkelig grad synes at være grundlag for de
mange penge, der anvendes til MENTORORDNINGEN.
Og endelig var klubberne enige om at stille krav til dommerforeningen i forhold til medbestemmelse
omkring, hvad pengene anvendes til i praksis.

CED sender besked til dommerforeningen herom – og udsender forinden denne besked til eventuelle
kommentarer blandt klubberne.

Ad. 4
René og Theis gennemgik de forskellige forslag og ændringer af den nye Hvidbog – notater og forslag.
I den sammenhæng blev CED bedt om at Jan Gjettermann udarbejder en ”statistik” med opsamling af
informationer fra de indsendte kampafviklingsskemaer.
René og Theis indsamler de mange kommentarer til Hvidbogen og udsender ny revideret udgave, som skal
foreligge og fremsendes til DBBF senest ultimo april 2012 for at kunne vedtages på Rigsdagen til sommer.

Ad. 5
Udgiften til dommerhonorar fordeles ligeligt blandt alle 8 klubber.
Og på dette grundlag fremsender CED anden faktura til betaling senest den 1. marts.

Ad. 6
Det blev vedtaget, at der er kr. 500 til vinderen af 3‐points‐konkurrencen (3‐points‐konkurrencen afvikles i
pausen).
Der skal udarbejdes et særligt notat om afviklingen af All‐Star arrangementet ….. hvem, hvordan, hvornår
o.s.v. – så vi ikke skal starte forfra hvert år (CED udarbejder dette i praksis).
Og på næste møde drøftes dette notat.

Ad. 7
Intet ….

Ad. 8
Næste møde blev aftalt til gennemførelse den 7. marts – som telefonmøde

For referatet / Carl Erik Dalbøge

