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Formanden har ordet

Fiskekutter
Tiden lige efter årsafslutningen er altid travl i bestyrelsen og
specielt for vores kasserer som skal sikre at alle bilag er
konteret og sendt til bogføring, afslutning af regnskab, møde
med revisoren. Opfølgning på møde med revisor samt følge
op på diverse opgørelser. Næste gang du ser Guller eller
skriver til hende, så husk lige at sig tak, fiskegutter eller hvad
du nu har lyst til, for at vise, hvor stor pris, vi sætter på
hendes store indsats.
For resten af bestyrelsen står den på budgetlægning. På grund af de ændringer i DIF's tilskudsmodel,
der blandt andet har gjort at vi måtte sige farvel til Frants, har arbejdet været lidt større i år, men vi har
også fået flere penge til softball. Der er derfor i det nye budget afsat en del penge til udvikling og 2014
bliver året, hvor vi skal rigtig i gang med det målrettede arbejde omkring 2020 2020 (2020 medlemmer i
2020).
En stor del af dette vil dreje sig om Junior udvikling og
hvis du vil være med på denne rejse, som aktiv i
juniorudvalget eller som bidragsyder til nogle af de
aktiviteter, vi gerne vil sætte i gang sammen med
klubberne, så hører vi gerne fra dig.

Repræsentantskabsmøde
Den 22. februar holder vi repræsentantskabsmøde og der
er mulighed for at få indflydelse, da der er ledige pladser i
bestyrelsen. Har du kendskab til en egnet kandidat, fx en
forældre (eller dig selv), så er der nu mulighed for at
komme til orde og bidrage til forbundets
fortsatte udvikling.

Medlemsregistrering
Tjek lige om I har husket at indsende jeres medlemsregistrering ikk'!
Vi ses … kun 2½ måned til sæsonstart
Mvh Henri
.dk

Indendørs dameturnering
Et af de ønsker dameklubberne præsenterede til kongressen var en mulighed for at tilmelde sig en
indendørs dameturnering. Niels Kirstein greb bolden og resultatet er at fire dameklubber (Bulls, Cougars,
Vikings og United) har tilmeldt sig. Turneringen går i gang d. 1. februar.

Webbaseret bestyrelseskursus
DIF har lanceret et nyt online bestyrelseskursus. Kurset er gratis og kan gennemføres hjemme fra sofaen.
Tag kurset via denne side og få ny viden og inspiration til bestyrelsesarbejdet i din klub: bestyrelseskursus.

1-2-Træner
Lørdag d. 11. januar var U19 damelandsholdet inviteret ind til
Idrættens Hus. Her blev der taget billeder til
undervisningsmaterialet (stor tak til Jesper Arnø) samt filmet
videoklip til app’en. Jytte Overgaard, Betina Lorenzen, Jan
Poulsen og Michelle Cantor sørgede for at holde pigerne i gang
og klar til videooptagelserne.
Arbejdet med vores nye træneruddannelse 1-2-Træner er snart
færdig og vi glæder os til at vise jer resultatet og få de første
kursister igennem kurset.

Børneattester
Arbejdet vedr. indhentelse af børneattester, bliver nu nemmere for foreningerne, da indhentelsen
digitaliseres. Læs mere i denne nyhed fra DIF: Digitalisering - indhentning af børneattester.

Juniormøde
Juniorklubberne mødtes søndag d. 12. januar til en snak om den kommende sæson. Udover
stævnerne står sæsonen på en udenlandstur – igen til Holland samt en summercamp onsdag-fredag i
uge 27.

Mød en ”Softball’er”
I denne måned præsenteres den ene af de to nye administrative medarbejder, som I vil have kontakt
med, når I ringer på 43 26 24 37 eller skriver til info@softball.dk.
Hej mit navn er Charlotte Kokborg, jeg er 52 år, bor i Frederiksværk og er jeres nye sekretær i DSoF.
Jeg var tidligere ansat i Farum Svømmehal i 4 ½ år som Administrativ Koordinator. Da jeg var eneste
administrative medarbejder, servicerede jeg alle husets brugere såsom: Team Danmark, Forsvaret,
skoler, institutioner og private, hvor jeg sørgede for at de fik vandplads/tid, både i Farum- og Værløse
Svømmehaller. Derudover koordinerede jeg stævner samt større arrangementer, og havde ansvar for alt
det regnskabsmæssige for begge svømmehaller.
Det jeg glæder mig til ved arbejdet her, er alsidigheden i at være sekretær for flere forskellige Forbund,
sætte mig ind sportsgrene jeg intet kender til, andet end fra tv. Her får jeg rig mulighed for at yde en super
service til alle, hvilket jeg brænder for. Derudover er det en glæde, at sidde på dette fantastiske kontor
KUF, som syder af energi og højt humør.
Jeg ser ikke så meget sport i tv, men en landskamp kan jeg nu altid se, elsker at se Formel 1 og der
smutter da også lige en tenniskamp med i ny og næ. Jeg svømmer lidt i min fritid og holder af at gå lange
ture ved vandet eller i skoven. Jeg arbejder som frivillig.dk
hos Inges Kattehjem, da jeg har en interesse i
dyrevelfærd og jeg har selv 3 dejlige katte.

Derudover nyder jeg samværet med mine 2 voksne børn, venner og familie, elsker at lave god mad  Har
tidligere været aktiv i Beboerbestyrelsen, men da jeg lige er flyttet til Frederiksværk, før jul, kender jeg ikke
helt byens mange muligheder, men det skal jeg nok komme til, elsker nemlig at være aktiv og møde nye
mennesker.
Jeg vil gøre mit absolut bedste for at, så i kan føle jer i trygge hænder, med mig som sekretær. Håber I vil
bære lidt over med mig her i starten, til jeg får styr på alle de spændende forretningsgange, mennesker og
reglementer 
Foreløbig tak for jeres søde modtagelse af mig.
 Charlotte
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