Referat af Repræsentantskabsmødet 2021 i Dansk Softball Forbund afholdt
virtuelt den 20. marts 2021
Repræsenteret: 10 klubber var tilmeldt og 25 deltagere fremmødte og derudover deltog 8
bestyrelsesmedlemmer – stemmeberettigede i alt: 20 – bestyrelse valgte ikke at bruge deres stemme.

Dagsorden for repræsentantskabsmødet 2021
1. Valg af dirigent. – Bestyrelsen foreslår Lis Castro.
Valgt

2. Forbundsbestyrelsens beretning, herunder udvalgsberetninger.
a) Bestyrelsens Årsberetning 2020.
Formanden gennemgik beretningen. Se vedhæftet beretning.
Der blev budt velkommen til Tine Teilmann, DIF.
b) Årsberetninger fra DSoF’s udvalg 2020.
Formanden gennemgik kort Slowpitchudvalget beretning. Se vedhæftet præsentation.
Juniorudvalget – Jonas Kristensen gennemgik kort dette. Se vedhæftet præsentation.
Dommerudvalget – Jonas gennemgik også dette – Se vedhæftet præsentation.
Eliteudvalget ved Mette Nissen - Se vedhæftet præsentation.
Der var spørgsmål fra Niels Kirstein, Egedal til Eliteudvalget – omkring udmelding af
landsholdssamlinger datoer noget tidligere af hensyn til planlægning.
Der er ønske om at kalenderen bliver opdateret tidligere med aktiviteter. Dette blev taget til
efterretning.
Turneringsudvalget ved Jens Terkelsen. Se vedhæftet præsentation.
Dansk Baseball Forbund årsberetning ved Rod Moore. Kort gennemgang. Se vedhæftet
præsentation.
Kommunikationsudvalget ved Ejnar Mikkelsen – Se vedhæftet præsentation.
Udvalget udtrykte ønske om at de gerne vil have flere ressourcer til udvalget.

3. Den økonomiansvarlige fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. (Regnskabet
vedlagt som del af Årsrapport 2020) - Placeret i Årsrapport 2020, Bilag 2.
Samt gennemgang af Budget for det kommende år
Ejnar Mikkelsen gennemgik det overordnede regnskab, som bar præg af Corona-situationen.
Se vedhæftet præsentation.
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Der var ikke spørgsmål til dette udover et enkelt fra Niels Kirstein, som har svært ved at se i
budgettet omkring Bredden, hvordan beløbene er sammensat. Ønsker mere fokus på Breddeidræt.
Regnskabet blev herefter godkendt.

4. Fastsættelse af klubkontingenter samt holdtilmeldingsgebyrer for den følgende kommende
sæson.
Bestyrelsen foreslår følgende kontingenter og gebyrer:
a) Kontingenter for klubber: pr. klubmedlem kr. 20,- dog minimum kr. 200,- pr. klub.
b) Gebyrer:

U12 - første hold
U12 - andet hold
U15
U19
Slowpitch

1.750
1.250
3.000
1.750
1.500

Damer 1. Hold
Damer 2. Hold
Herrer 1. Div
Herrer 2. Div

4.500
2.500
6.500
4.500

Godkendelse af kontingenter for klubmedlemmer og hold-tilmeldinger blev vedtaget.
5. Behandling af indkomne forslag.
a) Hørsholm forslag til ændring i Turneringsreglementet §25

Da forslaget var meget omfattende, besluttede forsamlingen at gennemgå hvert enkelt Stykke og
godkende efterfølgende. Samtidig blev det besluttet at Stk. 5 blev gennemgået til sidst, da det gav
bedst mening.

Stk. 1 - Godkendt
Stk. 2 – Her havde Niels Kirstein kommentarer – var ikke sikker på det var en god ide. Savner
Homerun. Ønske om et forbehold for udarbejdelse af et tillæg fra juniorudvalget efter hele forslaget
er gennemgået og evt. godkendt.
Kun første linje godkendt resten streges.
Stk. 3 – Godkendt
Stk. 4 – Godkendt
Stk. 6 – Uændret
Stk. 7 – Godkendt
Stk. 8 – Uændret
Stk. 9 – Godkendt
Stk. 10 – Ønsker om et tillæg fra juniorudvalget om konsekvensen af misbrug af reglen. Dette skal
juniorudvalget udarbejde. – herefter godkendt.
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Stk. 11 – Det ønskes at Juniorudvalget skal beskrive en konsekvens – herefter Godkendt
Stk. 12 – uændret
Stk. 13 – Juniorudvalget skal her beskrive, at coachen skal være i en vest – herefter godkendt.
Stk. 14 – Godkendt
Stk. 15 – Uændret
Stk. 5 – Der var flere kommentarer her fra hhv. formanden, Lars Nielsen, GSK, Jan Poulsen, Jokers
samt Niels Kirstein, Egedal.
GSK stemte imod – Ballerup undlod at stemme - herefter blev forslaget vedtaget
med de ændringer som juniorudvalget skal udarbejde.

b) Stenløse forslag til ændring i Turneringsreglement §25 U12 stk. 1, Litra A
Der var flere kommentarer til dette fra bla. Jan Poulsen, Jokers og Lars Nielsen GSK.
Afstemning: Imod: 10 stemmer – Undlod at stemme: 4 stemmer og for stemte: 6 –
bestyrelsen valgte ikke at stemme.
Forslaget er dermed faldet!

c) Ballerup forslag til ændring i Turneringsreglement §25 stk. 2
Udgår da forslaget allerede er vedtaget iflg. det tidligere.

6. Valg af bestyrelse og 1 suppleant.
7.
a) Formand for 2 år. Henriette Gilhøj er på valg i 2021 – genvalgt –
formanden bemærkede dog at det var hendes sidste periode, så at man nu har 2 år til at finde
en ny formand
b) Næstformand for 2 år. Mette Nissen Jakobsen er først på valg i 2022
c) Økonomiansvarlig for 2 år. Ejnar Mikkelsen er først på valg i 2022
b) Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år. Jens Terkelsen er på valg i 2021 – genvalgt
Også Jens Terkelsen bemærkede at det var hans sidste periode, så at man nu har 2 år til at et
nyt bestyrelsesmedlem!
e) Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år. Camilla Hansen er først valg i 2022
f) Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år. Jonas Kristensen er på valg i 2021 – genvalgt
g) Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år. – Rod Moore valgt
h) Valg af en suppleant for 1 år. Darin Craig er på valg i 2021 – genvalgt!
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8. Valg af Amatør- og Ordensudvalg
De juridisk kyndige:

a) Mette Brinch – ikke på valg i 2021
b) Nicholas Symes – ikke på valg i 2021
c) Helene Valbjørn – ikke på valg i 2021
De softball kyndige:
a) Dennis Nielsen (Stenløse) – ikke på valg i 2021
b) Martin (KIK/Hur) - ikke på valg i 2021
9. Valg af revisor – EY valgt
10. Eventuelt.

Jan Poulsen, Jokers kommenterede, at der har været en dejlig god og positiv stemning i DSoF.
Niels Kirstein savnede at ideer, der bliver genereret under diverse møder, bliver gennemført.
Omsætte evalueringsmøder til handling.
Det kan være en god ide at melde sig ind i udvalgene for at få flere ting gennemført iflg. Jonas
Kristensen og dermed få indflydelse.
Iflg. formanden kommer der flere møder i år, hvor forslag til nye ideer/handlinger kan behandles, så
der kommer handling efterfølgende.
Lars Nielsen, GSK opfordrede til at medlemmerne går ind i udvalgene. Vi skal have flere med. Det
samme sagde Mette Nissen, så vi får flere involveret i sporten.
Niels Kirstein, Egedal foreslog nogle ad hoc grupper – så det ikke blot er udvalgene, der løser
opgaverne.
Iflg. Jan Poulsen, Jokers – er online møder nok også vejen frem til flere og mere effektive møder.
Formanden rundede af – takkede for mødet som var godt også på trods af at vi måtte holde det
virtuelt.
Der var forslag om en eventuel ændring af vedtægterne til næste år, således at vi iflg. vedtægterne
kan holde mødet virtuelt, så vi slipper for at spørge klubberne, hvis det skulle blive aktuelt igen.

Referent: Marianne Ipsen, IKC

Marianne Ipsen

Marianne Ipsen (Apr 12, 2021 08:24 GMT+2)

Dirigent: Lis Castro – dato - underskrift

Lis Castro

Lis Castro (Apr 11, 2021 19:41 GMT+2)
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