Møde i Dameligaen
‐
‐

Mødet blev gennemført i Odense med deltagelse af alle minus Peder Fløe, der havde meldt fra
Onsdag den 7. september 2011

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

Gennemgang af møderække for sæsonen
Budgetgennemgang – sæsonen 2011‐12
Eventuelle hængepartier forud for sæsonstarten
Statistikkursus
Opfølgning i forhold til vedtagne aftaler – nyheder på hjemmesiden, foto, facebook m.v.
Aftalen med Spalding
Skal der findes en sponsor – og hvad har vi at tilbyde?
Diverse

Ad. 1
Følgende datoer og steder for mødegennemførelse blev vedtaget:
24. oktober 2011 – telefonmøde
5. december 2011 – møde hos BK Amager
23. januar 2012 – telefonmøde
20. februar 2012 – møde i Odense og
7. maj 2012 – møde igen i Odense

Ad. 2
Budgetgennemgangen blev udsat med baggrund i endnu ikke modtaget rigtigt materiale fra DBBF

Ad. 3
Det blev vedtaget, at der skulle være mulighed for et link til facebook og at Jan Gjettermann skal oprettes
som ekstra administrator

Ad. 4
DBBF (Jan Gjettermann) gennemfører statistikkursus i både øst og vest – alle blev opfordret til at deltage i
disse

Ad. 5
Klubberne i Dameligaen blev kraftigt opfordret til at komme med nyheder, indsende billeder samt en aftale
om en ”coach‐pre‐game” analyse, som skulle gå på skift imellem de 8 klubber.
I det hele taget er vi alle interesserede i at gøre vores hjemmeside mere dynamisk og levende – dette er
absolut et fælles ansvar.

Ad. 6
Aftalen med Spalding indebærer blandt andet, at disse nye bolde SKAL anvendes til ALLE kampe i
Dameligaen. Og inden kampen med 3 bolde til hver klub til brug for opvarmningen.
Boldkurven skal være synlig og stå i miodtercirklen under opvarmningen både før kampen og imellem 2. og
3. periode.

Ad. 7
Skal der findes en sponsor –JA meget gerne.
Vi er enige om at kunne tilbyde følgende: i en minimum 3‐årig periode at give ligaen navn efter sponsor
(eksempelvis GANT‐ligaen) med følgende betaling ….. kr. 75.000 det første år, så kr. 100.000 og endelig kr.
125.000
Vi kan desuden tilbyde en kommende ligasponsor …. Banner i hallen, annonce i eksisterende
kampprogrammer, speak, navn/logotype på alle hold (altså på spilletøjet + opvarmningsshirt) og naturligvis
tydelig markering på vores hjemmeside.
Det blev aftalt, at det skal have stor prioritet for forretningsføreren at afdække mulighederne for en sådan
kommende sponsor. Hvis en af klubberne i Dameligaen lykkes med at finde en sådan sponsor udløser det
en bonus på 25%

Ad. 8
Diverse…….

a) Det blev vedtaget fremover at fakturere første rate den 10. september og at for sen indbetaling
automatisk udløser en bøde på kr. 1.000
b) Fortsat manglende betaling senest 8 dage før første kamp i ligaen betyder, at den pågældende
klub IKKE kan være med i Dameligaen i sæsonen
c) Det blev også vedtaget fremover at indstifte en vandrepokal til overrækkelse til de danske mestre –
pokalen går så videre året efter med indgravering
d) Hvidbogen skal tilrettes og justeres – forretningsføreren kommer med et oplæg inden 1. november
e) Udvikling af Dameligaen blev aftalt som et tema på næste møde
f) Hrannar mindede om afstemning af rundens hold efter 7. runde, efter 14. runde og efter 21. runde

NB! Budget blev udsendt den 27. september til alle 8 klubber

For referatet / Carl Erik Dalbøge

