Referat bestyrelsesmøde
Mandag d. 15. juni 2015
Kl. 18.00
Deltagere:
Afbud:
Referat:

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

1.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt. Husk at dagsorden og referater skal på huddle.

2.

Godkendelse af referat fra forrige møde.
Godkendt.

3.

Orientering fra bestyrelsens medlemmer:
- Formandens orientering om løbende henvendelser og aktiviteter:
Middelfart stifter en ny klub! De stiller med 5 spillere til næste juniorturnering. Stifteren er
skolelærer. Måske kunne klubben kobles op med Oysters, for at få lidt hjælp, støtte, osv.
Jytte tilbydes at fortsætte som ansat hos forbundet til og med oktober på fuldtid (32 timer).
Der arbejdes på en plan for dette.
En video er i produktion til amerikansk rundbold set fra 3 synspunkter; en pige, en dreng og
en forælder/ny træner.
-Guller:
Betaling for tilmelding til U15 juniorstævner:
Bestyrelsen vedtager hermed at tilmelding til juniorstævne er fastsat til kr. 600,- svarende til
12 licenser plus tilmeldingsgebyr.
- Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer:
- Mette:
Næste Baltic Cup skal være en officiel turnering fra næste år, så der ikke kan benyttes
udenlandske spillere til landskampene. Dette bliver informeret videre til Kevin som
landstræner for dame holdet. Stævnet skal prioriteres anderledes i forhold til de spillere der
udtages til turneringen.
Anna Willumsen rejser til Californien og bliver indkvarteret privat og skal her træne og spille i
3 uger i forbindelse med vores samarbejde.
Mulighed for Interlegue stævne. Undersøges nærmere.
- Juniorudvalget:
Paw, Lene og Camilla inviteres til møde omkring indgåelse i juniorudvalget. Carls indkalder
til dette møde og laver dagsorden.
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- Nyt fra udviklingskonsulenten:
En mail er kommet fra Omar fra Venezuela omkring udveksling af spillere på tværs af
landene. Hans info gives videre til klubberne, så de kan tage kontakt hvis de kan bruge
kontakten.
1-2-træner aflyses denne gang. Efterfølgende forsøges det at sælge opgaven til en klub
grundet vanskeligheder med tilmeldinger.
Stenløse afholder sommer camp
5.-7. august juniorcamp. Indtil videre er der 2 tilmeldinger.
4.

Dommerudvalget – møde med bestyrelsen - kl. 18-19.30.
1,5 time møde med dommerklubben/dommerudvalget.
Se selvstændigt referat herfra.

5.

Rep mødet – datoen beholdes eller rykkes?
(Se mail fra Tina med svar fra Søren Gøtzsche – fra d. 8. juni.)
Forslag til ændring af lovene: mødet afholdes i marts eller april, datoen fastholdes.

6.

Evt.
Jana tager snolder med til næste møde.

Næste møde:
D. 10. august 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 og Fighters 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
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