Referat af bestyrelsesmøde 5 - 2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler,
Idrættens Hus.
Tilstede: Henriette Gilhøj, Rene Nielsen, Guller Eriksen, Trine Lindberg, Ole Mortensen, Henrik
Bartholdy

Åbne Poster:
Opgave
Udvalgsrapportering – Upload
Huddle. (Også EM 2013 rapport)

Ansvarlig
Alle

Tidspunkt
En uge inden næste møde

Opdatering af Frivilliglisten –
Uploaded til Huddle.
Kontakt og møde med klubber
vedr. kongres og DIF
værktøjskasse.

Alle

Inden næste møde

Klubtilknyttede
best.-medlemmer
og TL.

Udsat til efteråret.
Fem afholdt.

Arbejdsgruppe, videreudvikling
af Klubpoint.
Nyt Budget vedr. Teknikmærker
til FU.
Diskussionsoplæg om herrer
turnering

HG, MNJ

Startet

TL

Efter opstartsmøde 3. september

RN

Vil Jens hjælpe med et oplæg som sendes
ud og diskuteres på kongressen?
Evt lægges det også på Facebook til åbent
input.
Husk at tage højde for 2. hold

Adgangskort til Idrættens Hus
for bestyrelsesmedlemmer

FG

Dommerudvikling

MC

Få taget et billede næste gang du kommer
forbi i receptionen.
Betina mangler
Spørg om Jesper Arnø er interesseret i at
gå mere aktivt ind i dommerudviklingDK- Umps bedre til at melde tilbage i god
tid.

Kontakt til frivillige om evt.
overtagelse af resultatopdat. softball.dk
Kontakt til DU for stillingtagen til
dommersatsningsmidler.

Alle

Pkt. til reps.-møde 2014 vedr.
politik, fremtidig
slutspilsfordeling.
meddel MU at der ikke skal
indkøbes merchandise

FG, MN

MC

BL

Dommeruniformstrøjer er bestilt og betalt.
De er i restordre. Stofmærke med logo.
100 stk. for 5500. Guller sender beløbet for
trøjerne til Michelle, så hun kan se, hvad
der er tilbage af budgettet på de 7000.
Michelle kommer med et oplæg.
Der er brugt for 1700 kroner for meget.
Guller har henstillet til at der sælges flere
stofmærker.

Asap

Henri kommunikerer ændringer i
vederlag i mail til udvalgene.

HG

ASAP

Er M. Arnø stadig medlem af
medieudvalget?
Afbudsforsikring på
dommerrejser
U19 økonomi

BL

Indkald til arbejdsmøde omkring
udviklingsaftalen
Kontakt DIF vedr. deltagelse i 12-Træner
Oprob i nyhedsbrevet omkring
læsning af kassererens hjørne på
hjemmesiden
Mette undersøger om vi kan og
skal spørge Bulls damer omk.
EC. Hvis vi ikke stiller op, skal vi
så stille dommere?

TL

Møde afholdt med holdet (mette og
henrik). Det restende beløb ville de bare
henlægge til VM.
4. september

TL

Vi er med

GE

Guller har kontaktet de klubber der er
problemer med

MNJ

Tidsfristen er overskrevet.

’Kongres
Tjek – dato 16.-17. november
Post i Nyhedsbrevet om kongres

FG

Ændringer i forbindelse med
omlægning til KUF
Generelt skriv til udvalg om
økonomi
Salg af DSoF aktier

MNJ, HG

Landsholdsnåle

TL  carls

Husk at tegne afbestillingsforsikring.
MNJ

Asap

GE
GE

Indlæg/ Pkt.

Guller har fordelt 125k på en etårig konto.
140k på en treårig.
Ligger i containeren og flyttes til Idrættens
Hus

1. GODKENDELSE AF DAGSORDENEN FOR MØDET .

Opgave /
Beslut.
Godkendt

2.

Godkendt

GODKENDELSE AF REFERATER FRA SENESTE
BESTYRELSESMØDE , 11. JUNI 2013 (foreløbigt
referat uploaded på Huddle)

3. VISIONER, STRATEGIER OG POLITIKKER
1. FRIVILLIGLISTEN

Godkendt

4. OPFØLGNING PÅ TIDLIGERE BESLUTNINGER .
A. ÅBNE POSTER . (Opdateret liste vedlagt

Check listen for DINE AKTIONS

dagsordenen som BILAG 1.)

Indlæg/ Pkt.

Opgave /
Beslut.

5. ORIENTERING FRA BESTYRELSENS MEDLEMMER .
A. FORMANDENS ORIENTERING OM LØBENDE
HENVENDELSER OG AKTIVITETER , HERUNDER
FU MØDER.
TV2- SPORTEN har rettet henvendelse i
anledning af vores kandidatur til OL. De optager
et indlæg lørdag den 17/8 ved U19 pigernes
træning og laver interview med Mette.

JUNIORSLUTSPIL – FORDELING AF AFHOLDELSE

Vikings tildeles både U15 og U12, da Bulls
ikke har afkræftet, at de afstod når de kun
blev tildelt en dag.
Kampene mellem grupperne kan blandes
efter Vikings/juniorudvalgets valg når der
blot allokeres tidsslots så spillerne kan
bruges på tværs.

SENIORSLUTSPIL – TIDSPLAN
Der er fremsendt to forslag: et fra ”TUDV” og et
fra arrangørerne.
Herrer og damer blandet vs. Herrer og damer
hver for sig ved semifinalerne: Man vil være
mere interesseret i at se sine potentielle
modstandere.
Herrer eller damer først til Grand Finals:
Michelles og Jens’ argumenter blev vendt. OM
påpegede at damernes kampe har en tendens til
at være lange. Det vil være ærgeligt at skulle
stoppe herrernes sidste kamp pga. mørke, fordi
damerne har spillet for længe.

B.

Damer for sig og herrer for sig på Fyn.
For semifinalerne bruges det oplæg der er
fremsendt af arrangørerne
Herrerne starter og damerne lukker ved
Grand Finals, så det er damerne der løber i
mørke problemer, hvis det trækker ud.
Se bilag for endeligt program.
Efterrationalisering: Det er foreslået, at hvis
der kun er få hold til U12 DM, at finalen
spilles den 7. september, hvorfor
programmet for semifinalerne måske skal
justeres.

NYT FRA ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER .

U19 regnskab et par mangler: regning fra Skjalm
Hvide, regning fra sports hostel Gladsaxe,
mellemregning med Bulls.
Meget positiv feedback fra de udenlandske
deltagere.
Englænderne vil gerne lave yderligere samarbejde
og måske som deltagere på juniorturen.
Tjekkerne laver en U23 herrersatsning og vil høre
om vi er interesserede
Der kan også sendes et U19 drenge hold til Israel på
linie med pigerne.

Rene og Ole laver en opdateret manual.

Indlæg/ Pkt.

JUNIORUDVALGET

Opgave /
Beslut.

Gaby stopper i udvalget og der er så kun Bo tilbage
Vi skal bringe det op på juniorkongressen, men
måske skal der ikke være et udvalg men mere nogle
arbejdsgrupper.

Bemanding og struktur for
juniorarbejdet et tema på kongressen.

Der er ikke mange af tingene, som er blevet taget
op på juniorkongressen, der er blevet effektueret
ELITEUDVALGET
Er lidt noget rod med fire hold og fire personer med
passion for hver deres hold. Der skal arbejdes mere
på tværs.

Hvordan bliver der fulgt op på de ting,
der ønskes?

U19 holdet drak sig fulde og opførte sig dårligt efter
turneringens afslutning.
NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN
Thomas Svendsen fra Vikings – kan de få hjælp, da
deres udstyr bliver meget slidt?

Hvad er der sket med uddelingen af
vores landsholdsfoldere?
De kan låne forbundets udstyr, hvis
nødvendigt.

Kongresindhold: To til tre oplæg om
softball gerne af lidt provokerende natur og
festligt samvær.
Der skal laves et godt program:
1. oplæg om ny herrerturnering
2. junior – fremtiden
3.
Ole, Henrik og Henri planlægger sammen
med Trine.
Også invitere unge med.
Fire personer per klub.

HEREFTER FULGTE EN LÆNGERE DISKUSSION OM
BESTYRELSENSARBEJDE OG STRUKTUR

Skal vi arbejde mere i mindre grupper og færre
større bestyrelsesmøder?
Skal vi have flere meget fokuserede indsatsområder
?
Vi skal have mere ud af vores arbejdsindsats og vi
skal have mere focus på de “rigtige” aktiviteter i
forhold til at skaffe flere medlemmer.
Christina Cantor har solgt en annonce for DSOF til
deres gymnasieårsbog. Er der nogen problemer i
det?

ORIENTERING FRA KONTORET.
Intet

6. PLANLÆGNING AF KOMMENDE AKTIVITETER .

Godkendt når blot den ikke indeholder sex,
cigaretter og alkohol.

Indlæg/ Pkt.
Bestyrelsensdeltagelse ved diverse DM’er

Opgave /
Beslut.
U12/U15 bronze medaljer:
Rene tager begge dage. Henri hjælper til
hvis hun er der.
Finaler: Det tager vi når det kommer
U19 – hvor afholdes det?
Ole overrækker medaljer den 22/9

7. EVT.
Intet

