
 
 

 

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

 

 

Referat: Bestyrelsesmøde 

Dato: torsdag den 7. januar 2021 kl. 18.30-21.30 Sted: Teams 

Deltagere: Henriette Gilhøj (HG), Mette Nissen-Jakobsen (MNJ), Ejnar Mikkelsen (EM), Jens 

Terkelsen (JT), Rod Moore (RM), Jonas B. Kristensen (JBK), Daniel Mohr Essinger (DME), Darin 

Craig (DC) 

Afbud: Camilla Hansen 

Referent: Marianne Ipsen (MIP), IKC 

 

1. Godkendelse af dagsorden for mødet 

Godkendt med kommentarer/punkter. 

 

2. Godkendelse af referat af seneste møde. 

Godkendt uden kommentarer. 

 

3. 1. TEMA:  Nytårskur 

Hvem gør hvad: 
a. Turneringsevaluering -uddeling af ordførerskaber 

Mikael: U12  
Jonas og William: U19 
Slowpitch: Henri 
Senior herre: Jens 
U15: Lars  
Senior Damer: Mette/Jonas 
 
Der mangler deltagere – indbydelse skal udsendes igen iflg. Daniels oplæg. 
Udsendes fredag den 8. januar. 
 

b. Forbundspræsentation 
Henri vil udarbejdet en præsentation. 
 

c. Uddeling af priser for Årets Træner og Årets Frivillig 
Der er 27 der har indsendt nomineringer  
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4. Nyt fra kontoret 

a) De nye licenser til hjemmesiden – kontoret får lagt dem ind på hjemmesiden snarest 

b) Repræsentantskabsmøde – vært – Hørsholm: 

 Hørsholm har værtskabet, såfremt vi må afholde – ingen andre har meldt sig. 

 

5. Nyt fra udviklingskonsulenten  

Ingen kommentarer. 

 

6. 2. TEMA: Status på strategiarbejdet – v/Daniel 

Der vil være møde med DIF angående Corona og strategiaftalen på mandag den 11. januar. 

DME gennemgik aftalen med en status på hvor vi er i dag, og her var der var mulighed for at 

komme med input fra bestyrelsen.  Der kommer mere info efter mødet med DIF. 

 

7. Bordet rundt: 
 
a. Formandens orientering om løbende henvendelser og aktiviteter 

Der har været flere møder med U19 og opfølgningsmøder. Planlagt møde igen i februar. 
William fra GSK er gået ind i juniorudvalget. 
Hjemmesiden arbejdes der stadig på.  

 
b. Den økonomiansvarliges gennemgang af økonomien og det endelige budget 

Budget gennemgået på strategiweekenden. 
Økonomien ser god ud – med positivt resultat på grund af Corona og manglende aktiviteter. 

 
c. New guidelines fra DIF  

Mette gennemgik de nye retningslinjer. 
Der er udsendt information om antallet af atleter som må træne – det er kun de 2 nationale 
teams som må træne! 
 

d. Transport Refund for nationale teams 
Ejnar gennemgik oplæg til fremtidig procedure. Dette bliver sendt efterfølgende til bestyrelsen 
for eventuelle yderligere kommentarer samt til Guller og kontoret.  
 

e. WBSC Europe fees 
Rod sender information til Henri, som eventuelt kontakter WBSC for evt. fælles fee. 
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f. Status på turneringen 
Vi mangler Bull/Stenløse – vi afventer deres tilmelding indenfor en uge. 
Efter nytårskuren arbejder turneringsudvalget med planen. Der arbejdes efter at vi kan starte 
turneringen i april. 
 

g. ÅBSK har indgået et samarbejde med udviklingskonsulenterne fra Dansk Cricket Forbund om at 
Århus Cricket, ÅBSK og Århus Bueskyttelaug skal indgå et samarbejde for at planlægge 
fællesprojekter med børne rekruttering samt ansøgning om forbedring af Idrætspladsen ved 
Aabrink i Århus. Ansøgning vil lægge op til fælles areal til nye klubhuse samt indendørs 
træningsfaciliteter. Dette er eksempel på hvordan special forbund kan samarbejde for at have 
fordel af større kommunale projekter. Dansk Cricket forbund er villige til at diskutere andre 
samarbejdsprojekter med Dansk Softball og Baseball. 
 

8. Planlægning af kommende aktiviteter. Gennemgang af hver enkeltes opgaver til næste gang. 

Nytårskuren  

Mødet med DIF 

DM Program 2021 

Darin Craig – på DIF Ekstranettet 

Gennemgang af hver enkeltes opgaver til næste gang: 

Mette: Nationale teams information – nye transport regler 

Jens: Nytårskur – program 

Jonas: U19 – nytårskur – tale med William samt damerne 

Rod: sender information til Henri, som kontakter WBSC for evt. fælles fee. Deltagelse i nytårskur – 
junior og dame session 
 
Darin: arbejde sammen med Daniel omkring årets træner og årets frivillig 
 
Ejnar: sende godkendt budget til kontoret til repmødet – udarbejder memo til Guller omkring vores 
situation med XX. 
 
Henri: tale med WBSC om fee – nationale teams besked om hjemmesiden – standard agenda for 
nytårskuren. Forbundspræsentationen sammen med Daniel. Undersøge muligheder for eget login 
til Zoom eller Teams! 
 

9. Eventuelt 

Der var ikke noget her 
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10. Gennemgang af opgaver til næste møde (aktionspunkter) 

 

Henri Videre arbejde med ny hjemmeside  

Camilla Læse politiske program til klubmøder 
 

 Kontakte Makron vedr. landsholdstøj  

Jens Dialog med Jens/Kevin ang. U18/U23 drenge Landstrænermøde  

Mette Baseball 5 ansøgning/erfaringer 
 

 U18 og U23 hold til EM 2021 Landstrænermøde 

Daniel Klubbesøg Stars Delvist afholdt (DME) 

Daniel Klubbesøg Hørsholm Afventer dato 

Rod Klubmøde Herning Afventer dato 

 

   

 

 
Næste møde:  

25. februar kl. 17.30  

7. april kl. 17.30 


