ENDELIGT REFERAT FRA
BESTYRELSESMØDET MANDAG D. 18. APRIL 2016 KL. 17.30
Deltagere: Henri, Mette, Jana, Jens, Paw, Henrik, Belinda, Camilla og Tina
Afbud: Guller

1. Godkendelse af dagsordenen for møde
Godkendt
2. Godkendelse af referat af seneste møde
Godkendt
3. Nyt fra udviklingskonsulenten + Tinas aktions + status på AR
Tina gav en kort præsentation af sig selv. Pt. på ”Bevæg dig for livet” uddannelse.
Får flere og flere DGI kontakter og det giver mulighed for at flere får kendskab til sporten og
nogle af de flerstrengede foreninger er interesserede i at oprette nye aktiviteter.
Har haft en del klubbesøg de sidste par måneder.
Vikings planlægger åbent hus. Oysters planlægger skoleturnering. Århus planlægger åbent hus.
Juniorturen har markant færre deltagere end tidligere. Budgettet løber lige netop rundt. Der
bliver spurgt til sikkerheden, når de små og store blandes. Det mener vi der tages hånd om qua
den lange erfaring med disse rejser.
1-2-Træner: Herning er meget interesserede. Oysters vil også gerne sende nogen. Lige nu
mangler Tina undervisere; både til den generelle del og den softball specifikke del.
Det blev foreslået at spørge vores uddannede trænere (Træner 1 og Træner 2). Både Jens og
Paw er mulige kandidater til den generelle del. Tina sender dem materialer

4. Gennemgang af forretningsorden og underskrivning
5. Planlægning af det kommende års møder og aktiviteter
Se Forretningsordenen (opdater softball.dk)
6. Fordeling af ansvarsområder
Se Forretningsordenen (opdater softball.dk)
7. Visioner, strategier og politikker.
Handleplanen gennemgået og opdateret
8. Opfølgning på tidligere beslutninger og åbne poster.
9. Orientering fra bestyrelsens medlemmer
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a Formandens orientering om løbende henvendelser og aktiviteter
Husk deltager til DIF mødet: Belinda og Paw
Opdatering af Huddle med adresser og telefonnumre: illustreret. Belinda
oprettet
b Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
Mette: Masters opfordret til at samle to hold. Damehold i gang.
ESF: Hvis Tara kan dokumentere at hun er eligeble kan hun komme med
Turnering: i gang og oploaded. Gl. log-in virker
Elite: Izzy har overtaget herrelandsholdet efter Jens eget ønske. Husk at det er
forbundet, der udpeger landholdstrænere. For herrerlandsholdet peger alt mod
VM i 2019 i Tjekkiet.
Jana: Intet yderligere
Paw: Oprydning i landsholdscontaineren på to-do listen
Camilla: Tjekker med Carls om hun har nogle lister på landsholdskampe
10. Opfølgning på Repræsentantskabsmødet - valgperioder m.v
Opdateret på Huddle
11. Planlægning af kommende aktiviteter
Jens kommer med et oplæg på slutspillet.
12. Evt.
Kan der laves en licensoversigt over juniorerne mest for statistik hensyn.
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Aktionspunktsliste
Opgave
Info om general del til 1-2-Træner til Jens og Paw
PR matriale omkring U12/AR uddeles/gives ved formand &
frivillighedsdagen

Ansvarlig
Tina
Tina

Dato for famliedag til Slowpitch / AR
eller individuel tilmelding

Tina/Jana

--- 25/6 Hold

Tjek om Stenløses Bane er ledig?
Aflyst

Belinda

Ekstra forbundskontingent på kr. 30,- hvis ikke 5% af
medlemmerne i klubberne deltager i bestyrelses- el.
udvalgsarbejde
Nye klubber har en karensperiode på 2 år.

Henri

Den nye økonomiske model indsættes i Matrix’en
Opdatering af DIF-Frivilliglisten – Uploaded til Huddle.
Jens ser på udkast til doping CoC med udgangspunkt i den fra
styrkeløft og tjekker landhockey som har lavet en.
Medieudvalget ændre layout på hjemmesiden (add blocker
problem)
Udarbejdelse af standard svar ved henvendelser fra enkelt
personer
Klubberne skal rykkes for personer til frivilliglisten.
Input til skema om hvilke oplysninger, vi gerne vil have.
Paw laver et udkast
Find landsholdskamp oversigten
Licensagtigt system til juniorerne – til statistik. Der ses på
mulighederne

Tidspunkt
ASAP
Tages med på møder
med
klubben
Sættes i
Nyhedsbrevet
Pending

Alle
Jens
HG, medieud.

Pending

Henri

done

Paw

Nyhedsbrevet

Camilla

I gang

Henri

Aflyst

Jana laver en lille undersøgelse af, hvem der egentlig er medlem af
Jana
facebook gruppen for Slow Pitch – hvilke klubber, hvem mangler evt
en klub
Det viste sig, at der dukkede flere klubber op, som vi ikke kender til.
Jana prøver at kontakte de klubber for at få dem engageret enten
som klub eller bare som deltagere til DM

forsættes
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Handlingsplaner
STRATEGISK MÅL
ANSVARLIG
U12 hold i alle klubber

FOKUSOMRÅDE I 2016
TINA
Få flere ungdomstrænere

Bestyrelsens bidrag
Økonomisk støtte
Skaffe medlemmer til
udvalg med interesse i
U12
STATUS
24/11

Hvad kræver det af klubberne
Deltagelse på kurset

7/3
18/4
7/6

OPGAVER
FLERE UNGSDOMSTRÆNERE
 Alle U19 landsholdsspillere skal
på 1-2-træner
 Klubarrangerede kurser (ala
Odense)
 Kulturændring i klubberne som
går mod betalte
ungdomstrænere – hjælp til
økonomisk model
 Udtænkning af økonomiskmodel
med gulerod til klubberne
Strøtanker
Træner2 skal undervise på kurset

Forbundet udbyder et 1-2-Træner kursus til alle klubber. Prisen for
dette kursus er 2000 kr. Hvis klubben stiller med 10 eller flere
deltagere til kurset udløser det en bonus på 3000 kr.
Tina tager det med i de klubber, hun besøger
Amager, Odense er planlagt. Hørsholm er på vej
Vikings, Århus og Oysters har åbent hus arrangementer i støbeskeen
Mange åbent hus arrangementer og skolestævner (Oysters, Amager,
GSK)
Forårsfestival – Odense og Ballerup
Herning planlægger åbent hus, GSK planlægger åbent hus
Tina kan tage den generelle del.

STRATEGISK MÅL
ANSVARLIG
U12 hold i alle klubber

FOKUSOMRÅDE I 2016
TINA
Klubberne har et AR hold og
de deltager i stævnerne

Bestyrelsens bidrag

Hvad kræver det af klubberne
De har nogle trænere gerne
unge
Indtil da kan de have nogle
åbne træninger

OPGAVER
AR HOLD I ALLE KLUBBER
 Hvordan gør vi det vigtigt for
klubberne?
 Afholdelse af skolestævner
 Udpegning af AR ambassadører

STATUS
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24/11

Trænerne for de første hold er ambassadører og deler gerne den
gode historie. Næste reference møde er i slutningen af januar i
forbindelse med formands- og frivilighedsdagen.
Målet der er at de bliver klar til sæsonstart udrustet med vores PR
materialer.
GSK (afholdt) – møde afholdt med Jytte. Forsøger at få et møde med
hele bestyrelsen i GSK.
Skolestævner – Hørsholm, Oysters
Jens gør opmærksom på, at det kan være svært at finde stævnerne
på Dansk Skoleidræts hjemmeside. Tina gør opmærksom på det.
Stor aktivitet på udlån af skole udstyr på Fyn/Vejle området
Der foreligger nu en drejebog for Skolestævner.

7/3
7/6

STRATEGISK MÅL
Ansvarlig
Superseniorbold

FOKUSOMRÅDE I 2016
JANA
Klubben har et SS hold
Klubbens hold har deltaget i
mindst ét stævne

Bestyrelsens bidrag

Hvad kræver det af
klubberne

Økonomisk refusion for
hold
STATUS
24/11

7/1
7/3
18/4

7/6

STRATEGISK MÅL
ANSVARLIG
Flere og bedre
dommere til at
understøtte bedre
softball

OPGAVER





Indsamling af erfaringer
Oprettelse af facebookgruppe
Et enkelt indendørsarrangement?
Pakke til konstruktion af SS ”klub”
med instruktion (Tina) (Fighters,
Munkene, ABC)

Facebook gruppe er oprettet
Udfordringer med at få arrangeret et møde, men har planer om at lave et
indendørsarrangment i marts (februar)
Jana skriver til klubberne for at få klar besked om stævne vs.
Fredagskampe for de enkelte hold. Jens sender kontaktpersoner til Jana
Tina og Jana finder en dato til en famliedag, hvor der spilles slowpitch og
AR side-by-side.
Der er fundet dato til familiedag 25/6
Jana laver en lille undersøgelse af, hvem der egentlig er medlem af
facebook gruppen.
Kampene bliver afviklet.
Nu uden kamprapporter men med resultater
Fem hold tilmeldt til Supersenior dag i Hørsholm den 18/6
FOKUSOMRÅDE I 2016
DOMMERUDVALGET
At undgå bøder fra ESF
At få startet nedefra
At dække slutspillet med
kvalificerede dommere

OPGAVER


At skaffe yngre dommere så
juniorerene kan dømme rækkerne
under. Afholdelse af
ungdomskurser helt basale (1-2
timer max)
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Bestyrelsens bidrag
Matrix?
Tilbagemelding til Jens
og Jesper
Kontakt fra bestyrelsen:
STATUS
24/11

7/3
18/4

7/6

STRATEGISK MÅL
ANSVARLIG
2020 medlemmer

Udenlandske på vores
internationale liste til at fylde
hullerne
 Flere bedre danske
seniordommere
Øvrig impact
Støtter op om påstanden om, at der er
plads til alle.

Hvad kræver det af klubberne
Skal vi genindføre et
kvalifikationssystem?

Der er budgetteret med dommerkurser for U15/U19/forældre
I 2016 vil jeg gerne finde emner/føl til nye danske dommere som gerne
skulle blive forbundsdommere på sigt.
Mette beder om en generel status fra UIC på disse punkter
Giants har afholdt kursus- Jana spørger om Jonas har lavet noget
materiale, der kan bruges generelt i dommerudvalget.
Det har han ikke, men det vil han gerne
Kursus afholdt i Stenløse med mange deltagere
Paw hjælper med en billedmanual
Vikings udviklingshold har afholdt et hjemmelavet kursus med Thomas
Thestrup
FOKUSOMRÅDE I 2016
MEDIEUDVALGET
At få klubberne med

OPGAVER




Bestyrelsens bidrag
STATUS
24/11
7/3
7/3

Video præsentation af vores
udfordringer
Hver klub bør have en plan for deres
udvikling i medlemsantal
Pushe DIF klubudviklingsprojekt

Hvad kræver det af klubberne

Henri skriver om klubudvikling i nyhedsbrevet
Der laves en jobbeskrivelse til en kommunikations”medarbejder”
Der booste’s i lokalområdet når klubberne er klar
Der skal hash-tagges så ungerne kommer i gang med at like’e osv.
Der er foreløbig indkommet to ansøgninger. Camilla og Henri tager den
videre herfra.
Godt i gang. Specielt Sebastian lægger fra land. Der kigges nu på
planlægning i forbindelse med sommerens landsholdsture.

18/4
7/6

STRATEGISK MÅL
ANSVARLIG

FOKUSOMRÅDE I 2016

OPGAVER
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Flere medlemmer (U12
og Super Senior)
Bestyrelsens bidrag
STATUS
24/11

Inklusion af flygtningebørn og
forældre
Hvad kræver det af klubberne

Mind klubberne om i nyhedsbrevet, at der en mulighed for at
udbrede sporten her.
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