Referat af bestyrelsesmøde
Mandag d. 10. august 2015 kl. 17.30
Deltagere:
Afbud:

Pernille, Henriette, Mette, Jana, Guller, Jens,
Carls, Henrik, Tina

1.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

2.

Godkendelse af referat fra forrige møde.
Godkendt.

3.

Orientering fra bestyrelsens medlemmer:
- Formandens orientering om løbende henvendelser og aktiviteter:
Carls udgår efter personligt ønske af bestyrelsen, Jana indgår som bestyrelsesmedlem.
Ang. dommerudvalget har Pip frameldt sig Super Cup i Prag 2015, da han har fået nyt job.
Familien Craig har taget arbejdet med opdatering af de sociale medier rigtig godt til sig. Vi er
vokset fra ca. 300 likes til ca. 900 likes.
Fighters har vundet retten til at beholde hjemmesiden www.fighters.dk i domæneklagenævnet. Efterfølgende har de udtrykt ønske om at deltage i slowpitch turneringen i
næste sæson.
- Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Mette: Afventer møde med Kevin omkring udvikling af damelandsholdet til forberedelse til
VM i Vancouver Canada i 2016. En idé er at finde en pitching coach, der kan hjælpe
vinteren over med undervisning af damer og piger. Der er internationalt møde i oktober
omkring Dame VM, hvor Mette deltager og får mere information.
Guller: Vedr. betaling for juniorholdene mangler halvdelen stadig at betale. Der mangler en
deadline for betaling på den allerede udsendte opkrævning. Guller rykker for betaling fra
resten.
Kontoret: Vandrepokalerne til DM bliver fremover udleveret til DM til det vindende hold;
efterfølgende bestiller kontoret mærkaten med det vindende hold + år og sender mærkaten
med posten i en kuvert til det vindende holds klub.

4.

Opfølgning på tidligere beslutninger og åbne poster:

5.

Dommerudvalget:
Hvad er der kommet retur fra dommerudvalget ang. mødet i juni? Der var deadline 1. august
2015.
Carls har sendt referatet ud til kun Jens Jacobsen ved en fejl og en nu sendt til de
resterende involverede dommere. Vi venter nu svar på ny.
Eftersom der ikke er fundet en løsning på konflikten, beslutter forbundet at: ang. dommere
til slutspillet tager Jens Jacobsen kontakt evt. til udlandet for at skaffe nok dommere.
Næste møde:
Onsdag d. 25. november 2015
kl. 17.30
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Åben poster
Opgave
Rykker til CPH softball – bliver ikke betalt. Henri kontakter
Vedr. 2020-plan: Viderebearbejdning og uddybning af 2020plan-skema
TUK kontaktes ang. slowpitch turnering/kampe
Udkast laves til servicemail til klubberne
Opdatering af Frivilliglisten – Uploaded til Huddle.
Rep møde dato 2016, ikke korrekt. Tina undersøger regler
Jens ser på udkast til doping CoC
Jubilæumsgaver står i kælderen. Kevin kontaktes
Medieudvalget ændre layout på hjemmesiden (add blocker
problem)
Person til opdatering af sociale medier. Henri foreslår Lone
Craig, Tina kontakter
Udskiftning af skolepartnerskaber 2016 – idéer?
Dialogmøde om økonomisk struktur, Henri finder dato/efterår
Tilbud på oppusteligt battingcage, Jens: 40-50.000,- Jytte skal
spørge Norge. Tina giver besked videre til Jytte.
Damerækken problemer med manglende spillere, løsning
findes…
Lyngby klubben tæt på nedlæggelse, Jytte i kontakt…
Jana snolder med til næste møde
Carls indkalder Paw, Lene og Camilla til juniormøde
Referat til dommerklubben sendes
Mail fra Omar udsendes til klubberne
Referat og dagsorden på huddle
Mail sendes til klubberne ang. ændring af dato for rep mødet.
Jens sender udkast til kontoret omkring hold i slutspillet
Henri rykke for udkast til budget fra udvalgene
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