REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND
AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog
Stemmeberettigede: 10 klubber a 2 stemmer og 5 bestyrelsesmedlemmer a 1 stemme, i alt 25
stemmer
Referent: Jørgen Jakobsen, KUF

1.Valg af dirigent
Lis Castro blev valgt ved akklamation
Dirigenten konkluderede, at Repræsentantskabet var lovligt indkaldt, hvorfor forsamlingen var
beslutningsdygtig.
Der blev oplyst at der var to tilføjelser som manglede på dagsordenen.

2. Forbundsbestyrelsens beretning, herunder udvalgsberetninger
Bestyrelsens årsberetning: ses i det udsendte materiale til mødet under Bilag 2: DSoFÅrsrapport 2014
Bemærkninger:
Formanden kunne ud over det i det trykte materiale, oplyse om at Jens Terkelsen var blevet
valgt ind i Hall of Fame grundet sit store arbejde for dansk og international Softball.
Henri takkede de frivillige for der store arbejde i årets løb.
Henri oplyste om at man havde kåret Gabriel Jørgensen, Odense Giants som årets frivillig og
Katja K Thomsen, Århus som årets træner. Gabriel fik sit diplom og repræsentanten fra Århus
fik Katjas diplom til senere overrækkelse.
Bestyrelsens beretning blev godkendt af repræsentantskabet.

Medieudvalgets årsberetning ses i det udsendte materiale til mødet, side 3.
Medieudvalgets årsberetning blev godkendt af repræsentantskabet
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Juniorudvalgets årsberetning ses i det udsendte materiale til mødet, s 4.
Juniorudvalgets årsberetning blev godkendt af repræsentantskabet

Lovudvalgets årsberetning ses i det udsendte materiale til mødet, side 5.
Lovudvalgets årsberetning blev godkendt af repræsentantskabet
Det blev oplyst at lovudvalget var nedlagt.

Dommerudvalgets årsberetning ses i det udsendte materiale til mødet, side 5.
Dommerudvalgets årsberetning blev godkendt af repræsentantskabet

Turneringskoordinatorens årsberetning ses i det udsendte materiale til mødet, side 6.
Turneringsudvalgets årsberetning blev godkendt af repræsentantskabet

Eliteudvalgets årsberetning ses i det udsendte materiale til mødet, side 6
Eliteudvalgets årsberetning blev godkendt af repræsentantskabet

Årsberetning for Amatør- og Ordensudvalget ses i det udsendte materiale til mødet, side
7.
Amatør og Ordensudvalgets årsberetning blev godkendt af repræsentantskabet

3.Kasserens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Regnskabet ses i det udsendte materiale til mødet som en del af bilag 2; DSoF-Årsrapport
2014.
Kassereren , Guller Eriksen, kommenterede kort enkelte poster i regnskabet:
At tilskuddet fra DIF var større end budgetteret skyldes øget tilskud fra DIF
At øvrige indtægter var lavere skyldes færre holdtilmeldinger
At administrationsudgifter gav overskud skyldes den nye ”Klippekort-ordning” med KUF.
Det konstateredes at vi ikke mangler penge men medlemmer, så gode ideer efterlystes.
Regnskabet blev godkendt med akklamation.
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4.Fastsættelse af klubkontingenter samt holdtilmeldingsgebyrer for den følgende
kommende sæson.
Bestyrelsens forslag til kontingentsatser og indskudssatser for 2016 ses i det udsendte
materiale til mødet side 2
Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget.

5.Behandling af indkomne forslag:
Der var ingen forslag til behandling under dette punkt

6.Kassereren gennemgår Bestyrelsens budget for det kommende regnskabsår.
Budget ses i det til mødet udsendte materiale under bilag 1.
Det oplystes at der er under Kongrestilskud var indsneget sig en fejl, der skal stå 20.000 og
ikke 2.000.
Henri gennemgik tallene for Udviklingsprojekt.

7.Valg af bestyrelse og 1 suppleant
a) Valg af formand. Henriette Gilhøj blev genvalgt med akklamation. Valgperiode 2 år.
b) Næstformand for 2 år. Jens Terkelsen er først på valg i 2016.
c) Kasserer for 2 år. Guller Eriksen først på valg i 2016.
d) Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år. Pernille Mayland er villig til genvalg. Pernille blev
valgt med akklamation.
e) Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år. Mette Nissen-Jakobsen er villig til genvalg. Mette
blev valgt med akklamation.
f) Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år. Henrik Bartholdy er villig til genvalg. Henrik blev
valgt med akklamation.
g) Valg af et bestyrelsesmedlem for 1 år. Christina Carls opstiller. Christina blev valgt med
akklamation.
h) Valg en suppleant for 1 år. Jana Asbæk opstiller. Jana blev valgt med akklamation.

8.Valg af Amatør- og Ordensudvalg + 3 suppleanter
a)Et medlem for 3 år. Rune Jon Jensen er ikke på valg før i 2017
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b)Valg af et medlem for 1 år. Jan Grønbech Poulsen er villig til genvalg. Jan blev valgt med
akklamation.
c)Valg af et medlem for 1 år. Martin Jørgensen ønsker at opstille op til valg. Martin blev valgt
med akklamation.
d)Valg af tre suppleanter for 1 år.
1)Kasper Zink genopstillede ikke. I stedet opstillede Jonas Kristensen og blev valgt med
akklamation.
2)Thomas Thestrup genopstillede og blev valgt med akklamation.
3)Anders Kirkebæk genopstillede og blev valgt med akklamation.

9.Valg af Revisorer.
Det blev vedtaget at fortsætte samarbejdet med EY, Ernst & Young.

10.Eventuelt
Det oplystes at man var gået tilbage ved årets medlemsregistrering under DIF. Man var nu 661
registrerede medlemmer. Så der var lang vej til målet om at være 2020 i år 2020.

Man arbejder med målrettede initiativer med følgende delmål:
Man arbejder med målrettede initiativer hvor kerneværdien er ”Entusiasme”.

a)AR-hold i alle klubber
b)Øge antallet af klubber
c)Super senior
d)Fastholdelse af 19-24 årige

Der udarbejdes:
1)Mediepakke bestående af brochurer, Artikler, Diplomer, Tidsplaner
2) Skolepartnerskaber, læreplaner, lektionsplaner.
3) Instruktørpakke bestående af instruktørhjælp, vejledninger, supervisering.
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Der blev spurgt om en tidsplan, og det oplystes at lektionsplanerne var klar til august og at
mediepakken skulle komme hurtigst muligt. I det hele taget er det time for action.

Fra forsamlingen var følgende kommentarer:
Vi skal ikke glemme fastholdelse af juniorer og seniorer
Et stort problem ude i klubberne er trænermangel
Forslag om at oprette regionshold i U19.
Oprette spørgeskemaer son udfyldes ved indmeldelse/udmeldelse.
Det er et problem at de bedste spillere samles i få klubber.
Alle bedes om at bakke op omkring ideerne
Forslag om at landsholdspillere stillede op en dag ude i klubberne.
Det opfordredes at vise respekt omkring dommerne..
Man skulle åbne mere op i Super senior og afholde et ”åbent DM”

Formanden afsluttede repræsentantskabsmødet med at takke Lis Castro for hendes ledelse
af mødet.

Dato:______________________________

_________________________________________________________________
Lis Castro. Dirigent
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