Møde i Dameligaen
‐
‐
‐

Mødet blev gennemført som telefonmøde først og fremmest med fokus på udformning af ny
Hvidbog
Alle 8 klubber deltog i mødet (rigtig positivt)
Mandag den 24. oktober 2011

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Godkendelse af referat fra sidste møde den 24. oktober
Kort om situationen omkring ny honoraraftale med dommerforeningen
Forslag til ny Hvidbog – input tidligere udsendt af Lemvig og BK Amager
Diverse
Næste møde

Ad. 1
Referatet blev godkendt uden yderligere kommentarer

Ad. 2
Først og fremmest er der fortsat 100% enighed om, at der på INGEN måde er råd til stigende udgifter til
aflønning af dommerne.
Det er for så vidt helt ok at anvende pengene anderledes – men den samlede udgift skal IKKE stige.
Desuden er alle 8 klubber bestemt skeptiske i forhold til, hvad vi ”får retur” for udgiften til
mentorordningen. Vi afventer at dommerforeningen redegør for dette.
Og endelig blev der stillet spørgsmål ved betalingen af ”udviklingspenge” til dommerne – penge der
opkræves af DBBF. Rasmus Winkel har efterfølgende oplyst mig om, at der IKKE eksisterer en sådan
opkrævning.
Sluttelig er der fejl i dommerforeningens beregning i det fremsendte skema – dette har jeg påpeget overfor
Per (dommerforeningens repræsentant)

Ad. 3
Der udspandt sig herefter en lang snak/drøftelse om den nye Hvidbog.
Lemvig (René) tog fat på – punkt for punkt – at præsentere det udarbejdede notat (både Hvidbog for
Dameligaen + Opsamling vedr. Hvidbog). Stort set alle klubberne havde naturligvis en lang række
uddybende spørgsmål og forskellige input til de fleste punkter.
Det blev derfor vanskeligt at nå det hele og i det hele taget at komme til en endelig afklaring på det
fremsendte oplæg.
Det blev derfor vedtaget, at René og Theis med baggrund i de mange kommentarer, tager fat på igen at
gennemskrive meget konkrete forslag til den nye Hvidbog – og at denne herefter skal fremsendes i sin
helhed medio december 2011.
Omkring økonomien blev det vedtaget, at første rate skal være betalt senest den 5. september og anden
rate senest den 1. februar (og altså næste gang den 1. februar 2012).

Ad. 4
Det blev vedtaget, at Falcon afklarer mulighederne for at afvikle et All‐Start arrangement på Frederiksberg
søndag den 12. februar.
Og at konceptet i givet fald fortsætter med en kamp mellem landsholdet og et udtaget All‐Star mandskab
(et hold der udtages af de 8 dameligatrænere)
Efterfølgende har Falcon meldt positivt tilbage – og plakat er netop udsendt.
Jeg vender tilbage i weekenden med information om afstemning m.v. Og tager kontakt til fastbreakshop i
bestræbelserne på eventuel levering af spilletøj til All‐Star holdet (landsholdet spiller naturligvis i deres
normale landsholdsdragt)

‐

Her var det så min telefon meget beklageligt løb tør for strøm (hvis der er noget, som burde tilføjes
beder jeg venligst om en tilbagemelding)

Ad. 5
Næste møde blev herefter aftalt til mandag den 30. januar i Odense (Ungdomshuset) – mødetidspunkt kl.
18.00

For referatet / Carl Erik Dalbøge

