Bestyrelsesmøde onsdag d. 10. august 2016
Tilstede: Camilla, Paw, Mette, Tina, Guller, Henri
Afbud: Belinda, Jens, Henrik

1. Godkendelse af dagsordenen for møde.


Godkendt -Mette savner Galopkringle og flag i anledning af vores optagelse som OL sport i
2020

2. Godkendelse af referat af seneste møde.


Referatet blev godkendt



Kontoret spørger til, hvilke dele, er skal offentliggøres. Det kan hele dokumentet. Skulle der
være følsomme oplysninger, trækker vi dem ud i andet referat.

3. Visioner, strategier og politikker. Gennemgang af handleplan.
4. Opfølgning på tidligere beslutninger og åbne poster.
Vedrørende landskampsjubilæer og debutnåle


Landskampsjubilæer og debutantnåle uddeles ved Semifinalerne – 2. kamp

Vedrørende Danske mesterskaber (Slowpitch og junior)


Det er forbundet, der sender invitationer ud til de danske mesterskaber



Arrangørerne laver programmet for selve dagen. Klubberne sender programmet til kontoret,
der sørger for offentliggørelse.



Dette gælder i øvrigt også almindelige juniorstævner.



Kontoret skal rykke de arrangerende klubber for programmer, så vi sikre, de kommer ind.

5. Orientering fra bestyrelsens medlemmer.
a) Formandens orientering om løbende henvendelser og aktiviteter
bestyrelseskursus: Tilmeldings frist den 15. august til kontoret.
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WBSC – softball Division: Har mødtes med Dale Mcmannon ved VM og
fremlagt vores strategi for AR og Slowpitch. Vi talte om, hvilke muligheder der kunne være
for hjælp fra WBSC/ESF
Munkene: Har tilbudt en donation på 17.000 til juniorarbejdet (ikke elite)
b) Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
Mette:
Kevin er fratrådt sin stilling som landsholdstræner. Der ses på nye
muligheder. Der ledes stadig efter en ny holdleder til U19 og til damerne.
Ricks ophold skal evalueres
Guller (budget):
Afventer svar fra Kulturstyrelsen vedrørende tilskud
Får alle Idrætsliv? Kontoret har fulgt op
Stenløse har søgt om tilskud til en H2 turnering. Vi havde tilbudt at betale
transport for holdene over Storebælt. Turneringen er blevet aflyst.
Vi har kun 27.000 tilbage på klippekortet. Vi skal huske at tage højde for
vores forbrug i næste års budget.
Det totale regnskab ser fint ud, men der har været nogle utilsigtede udgifter
fx til U19 drengene til Sverige, der ikke var budgetteret med.
Der skal genoprettes et Mastercard til Guller og evt. til Tina.
Paw:
Niels Kirstein træder ind i juniorudvalget. Holder møde efter DM
Sommercamp – der var ni tilmeldte. Den løb rundt selvom indbydelserne
kom lidt sent ud. Der arbejdes på at få et samarbejde med Tjekkerne, når de
kommer i uge 27 2017.
Der arbejdes allerede nu på Israelturen. B.la. ses der på om vi kan lokke de
uddannede trænere med.
Uniformerne samles ind og Lene Marnæs vil gerne stå for det.
Trailer – der ligger to telte i den og lamperne virker ikke. Paw for den sat i
stand. Har fået tilbud på klæb 450 kr/m2 til at sætte på siden.
c) Nyt fra udviklingskonsulenten
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Hul igennem til Odense kommune, hvor AR materialet er kommet på deres
interne portal. Robert er gået i gang med AR i Odense.
6. Planlægning af kommende aktiviteter.


Der nedsættes en teknisk komite med et medlem fra hver klub. De implicerede klubber er
inhabile i en evt. disput. Den arrangerende klub har to stemmer ved evt. stemmelighed.



Medaljer – Henri deler ud.
Strategiweekend



Tina og Henri taler om strategi weekenden



Mette ser på Rungstedgård. Paw Kollekolle andre må gerne kigge omkring.
10 personer fredag 17 – lørdag 17

7. Koordinering mellem Landsholdssamlinger og øvrige aktiviteter (ungdomsturer, samlinger, stævner
m.v).
 Intet at bemærke
8. Udarbejdelse af ”håndbog trænere og holdledere for hold under Dansk Softball Forbund”
 Det arbejdes der på hen over vinteren.
9. Eventuelt


Intet at bemærke

Aktionspunktsliste

Opgave
Medieudvalget ændre layout på hjemmesiden (add blocker
problem)
Klubberne skal rykkes for personer til frivilliglisten.
Input til skema om hvilke oplysninger, vi gerne vil have.
Paw laver et udkast
10/8 – Paw præsenterede et udkast, der blev diskuteret.
Paw opdaterer og lægger på Huddle

Ansvarlig
HG, medieud.

Tidspunkt
Pending

Paw

Nyhedsbrevet
snarest
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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.
Den nye økonomiske model indsættes i Matrix’en
Opdatering af DIF-Frivilliglisten – Uploaded til Huddle.
Jana laver en lille undersøgelse af, hvem der egentlig er medlem af
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

Find landsholdskampsoversigten – damer og piager mangler.
Camilla opdaterer på hjemmesiden eller sender til kontoret.
Guller tjekker obligationsmuligheder med banken
Følges op i FU
Jens ser på udkast til doping CoC med udgangspunkt i den fra
styrkeløft og tjekker landhockey som har lavet en.
Udsendelser af indbydelser til Super Senior og Junior DM

Henri

Pending

Alle
Jana

Forsættes

Camilla
Jens assisterer
guller
Jens
Kontoret

ASAP

Handlingsplaner
STRATEGISK MÅL

FOKUSOMRÅDE I 2016

OPGAVER

ANSVARLIG

TINA

FLERE UNGSDOMSTRÆNERE

U12 hold i alle klubber

Få flere ungdomstrænere



Bestyrelsens bidrag

Hvad kræver det af klubberne

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
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Økonomisk støtte

Deltagelse på kurset

Træner2 skal undervise på kurset

Skaffe medlemmer til
udvalg med interesse i
U12
STATUS
24/11

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.

7/3

Tina tager det med i de klubber, hun besøger
Amager, Odense er planlagt. Hørsholm er på vej

18/4

Vikings, Århus og Oysters har åbent hus arrangementer i støbeskeen

7/6

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.

10/8

Paw har fået materialet og er klar på den generelle del.
Tina kunne godt tænke sig, at landsholdstrænerne kunne hjælpe med
den softballmæssige del. Camilla foreslår Benjamin Gorlen
Husk at landsholdstrænerne informeres, når deres spillere hives til side.
Herning havde åbent hus til AR i lørdags. Der var syv deltagere ned til 5
og 6 år. Det var kommet nogen via Facebook og Herning Folkeblad havde
også været ind over. Der kommer en journalist ved næste åbent hus den
20. august.
Der er lavet flotte plakater som klubberne kan rekvirere. Tina sender
beskeder ud til klubberne.

STRATEGISK MÅL

FOKUSOMRÅDE I 2016

Ansvarlig

JANA

Superseniorbold

Klubben har et SS hold
Klubbens hold har deltaget i
mindst ét stævne

OPGAVER






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

Brøndby Stadion 20 • 2605 Brøndby • Tlf.: 43 26 24 37 • info@softball.dk • www.softball.dk

Munkene, ABC)
Bestyrelsens bidrag

Hvad kræver det af
klubberne

Økonomisk refusion for
hold
STATUS
24/11

Facebook gruppe er oprettet
Udfordringer med at få arrangeret et møde, men har planer om at lave et
indendørsarrangment i marts (februar)

7/1

Jana skriver til klubberne for at få klar besked om stævne vs.
Fredagskampe for de enkelte hold. Jens sender kontaktpersoner til Jana

7/3

Tina og Jana finder en dato til en famliedag, hvor der spilles slowpitch og
AR side-by-side.

18/4

Der er fundet dato til familiedag 25/6
Jana laver en lille undersøgelse af, hvem der egentlig er medlem af
facebook gruppen.

7/6

Kampene bliver afviklet.
Nu uden kamprapporter men med resultater
Fem hold tilmeldt til Slowpitch dag i Hørsholm den 18/6

10/8

Kommunikationsmedarbejderen har skrevet en artikel til næste
nyhedsbrev. (Som vi i øvrigt har fået tre artikler fra). Men arrangementet
var meget vellykket og fik introduceret nye mennesker til sporten.

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

FOKUSOMRÅDE I 2016
DOMMERUDVALGET
At undgå bøder fra ESF
At få startet nedefra
At dække slutspillet med
kvalificerede dommere

Bestyrelsens bidrag
Matrix?
Tilbagemelding til Jens

Hvad kræver det af klubberne
Skal vi genindføre et
kvalifikationssystem?

OPGAVER


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

7/3
18/4

7/6

10/8

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
Jonas dømte EM finale ved U19 på første base.
Lad os promovere kurserne i et Nyhedsbrev

STRATEGISK MÅL

FOKUSOMRÅDE I 2016

ANSVARLIG

MEDIEUDVALGET

2020 medlemmer

At få klubberne med

OPGAVER





Bestyrelsens bidrag

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

Hvad kræver det af klubberne

STATUS
24/11

Henri skriver om klubudvikling i nyhedsbrevet

7/3

Der laves en jobbeskrivelse til en kommunikations”medarbejder”

7/3

Der booste’s i lokalområdet når klubberne er klar
Der skal hash-tagges så ungerne kommer i gang med at like’e osv.

18/4

Der er foreløbig indkommet to ansøgninger. Camilla og Henri tager den
videre herfra.

7/6

Godt i gang. Specielt Sebastian lægger fra land. Der kigges nu på
planlægning i forbindelse med sommerens landsholdsture.

10/8

Sebastian knokler på. Meget arbejde på FB med landsholdsturene, men det
har givet mange besøgende på siden og vores ”likes” er oppe med 20%
Kan vi igen komme i medierne omkring vores OL deltagelse?
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Camilla tager fat i Sebastian og evt. Maria omkring nyhed.

STRATEGISK MÅL

FOKUSOMRÅDE I 2016

OPGAVER

ANSVARLIG
Flere medlemmer (U12
og Super Senior)

Inklusion af flygtningebørn og
forældre

Bestyrelsens bidrag

Hvad kræver det af klubberne

STATUS
24/11

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