Møde i Dameligaen
‐
‐

Mødet blev gennemført i Ungdomshuset i Odense ‐ med deltagelse af alle (rigtig positivt)
Mandag den 7. maj 2012

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

Godkendelse af referat fra sidste møde
Endelig afklaring af formalia med den nye Hvidbog
Gennemgangen af økonomien for sæsonen
Hvad med dommerne – hvad gør vi ??
Formel overdragelse af administrationen til DBBF
Hvad er så næste skridt
Tidsplan og formalia frem mod næste sæson
Diverse

Ad. 1
Referatet blev godkendt uden yderligere kommentarer
Ad. 2
Alt er på plads i forhold til den nye Hvidbog, der sammen med beretning er fremsendt til forbundet – til
fremlæggelse og forhåbentlig godkendelse på Rigsdagen den 16. juni i Fredericia.
Ad. 3
CED fremsender snarest muligt endelig resultatopgørelse for sæsonen 2011‐2012
Ad. 4
Det blev vedtaget, at vi igen kontakter Dommerforeningen med et konkret forslag til at overføre pengene
fra Mentorordningen til anvendelse som honorar
Det blev samtidig vedtaget at foreslå Dommerforeningen at se på km‐godtgørelsen (men fortsat, at vi
samlet ikke kan acceptere nogen forøgelse at den totale aflønning af dommerne i Dameligaen)
Det er stadig vores klare vurdering, at vi – såfremt Dommerforeningen ønsker at fastholde
Mentorordningen – kræver mere indsigt og reel indflydelse.
Og endelig ser vi positivt på indførelse af et dommer‐evaluerings‐skema, som alle coaches efter alle
kampen har mulighed for at udfylde og indsende til forretningsføreren (for efterfølgende til drøftelse
blandt klubberne)
Ad. 5
I forhold til den formelle overdragelse af administrationen til forbundet er alle formalia klaret.

Rasmus Winkel understregede i den forbindelse, at parterne efter den kommende sæson (2012‐2013) tager
opgaven og samarbejdet op til en fornyet evaluering.
Er opgaven klaret tilfredsstillende, står antallet af forbrugte timer i forbundet mål med klubbernes betaling
m.v.
Opgaven bliver fra forbundets side løst i et samarbejde mellem Rasmus Winkel, Jan Gjettermann og Anja
Andersen.
Ad. 6
Rasmus Winkel redegjorde for, hvad der nu skal ske og kom i den forbindelse ind på Anja’s rolle.
Der er enighed om fortsat at operere med et Ligaudvalg (nye medlemmer skal vælges på første møde forud
for den kommende sæson).
Der vil fra forbundets side blive lagt meget vægt på en fast mødestruktur, og at de forventeligt 5‐6 møder
hen over sæsonen aftales som noget af det første.
Rasmus orienterede herefter om den nye TV‐aftale og om mulighederne for, at Kanal Sport sender live fra
4‐5 kampe.
Ad. 7
Det blev vedtaget, at alle 8 klubber sender kontakt oplysninger til Anja Andersen på relevante personer i
klubben.
For så vidt angår den nye sæson var der en diskussion om terminer, pauser, All‐Star m.v. – i den forbindelse
kunne både Horsens Pirates og Lemvig positivt oplyse, at de begge også spiller i dameligaen sæsonen 2012‐
2013.
Anja lyttede interesseret til de forskellige input i forhold til spilterminer og drøfter disse ønsker
efterfølgende med jan Gjettermann – og vender herefter tilbage med konkret forslag asap.
Ad. 8
Under diverse blev det drøftet, at arbejde videre med hensyn til konkrete mål for den ønskede
tilskuerfremgang. RW anbefalede klart, at det i alle klubber ville være en forudsætning for målopfyldelse, at
en arbejdsgruppe på 2‐4 personer blev dedikeret denne opgave
Ligeledes at der skal udarbejdes en egentlig stillingsbeskrivelse for forretningsføreren.
Den nævnte vurderingsskema for coaches (nævnt i punkt 4) skal udarbejdes.
Og endelig er det jo naturligt, at de 12 punkter benævnt som ”nice to have” fremadrettet skal overføres til
kategorien ”must have” – dette skal løbende evalueres og tages op efter sæsonen.
Falcon (Thea) kunne oplyse, at Falcon meget gerne påtager sig opgaven at arrangere All‐Star de kommende
2‐3 år.

Og Thea kunne samtidig oplyse, at hun ikke fremover har ressourcer til at være medlem i DBBF’s bestyrelse
som repræsentant for Dameligaen (der skal altså vælges en ny repræsentant).
Og Ib fra Piraterne oplyste os om, at han trækker sig som repræsentant for klubben i Dameligaen. Ny
repræsentant er herefter Lene Bonde – velkommen til.

For referatet / Carl Erik Dalbøge – der herefter takker for godt samarbejde i godt 3 år

