Referat for Bestyrelsesmøde i Dansk Softball Forbund
Dato: onsdag den 7. april klokken 19.30
Sted: Google meet: https://meet.google.com/oqg-cauw-cow
Deltagere: Henriette Gilhøj (HG), Mette Nissen-Jakobsen (MNJ), Ejnar Mikkelsen (EM), Jens
Terkelsen (JT), Rod Moore (RM), Jonas B. Kristensen (JBK), Camilla Hansen (CH), Darin Craig (DC),
Daniel Mohr Essinger (DME)
Afbud: Ingen
Referent: Marianne Ipsen (MIP), IKC
1. Gennemgang af dagsordenen og tilføjelse af punkter
Nyt punkt 6 – tilføjet.
2. Eventuelle kommentarer og referatet fra sidste møde
Ingen kommentarer
3. Dagens første Tema: Fastlæggelse af forretningsorden for 2021
a. Fordeling af kontaktpersoner på klubber og udvalg
Se Grundlag for god ledelse – opdateret for 2021
b. Fastlæggelse af årets aktiviteter herunder bestyrelsesmøder, strategi weekend etc.
Se Grundlag for god ledelse – opdateret for 2021
Dokumentet underskrives og lægges på hjemmesiden. Datoer opdateres i kalenderen på
hjemmesiden
4. Nyt fra Kontoret
Punktet er hovedsageligt til orientering, men der er også tid til vejledning og afklaring
Turneringen er lagt i LeagueRepublic og klar til opstart.
5. Nyt fra Udviklingskonsulenten
Punktet er hovedsageligt til orientering, men der er også tid til vejledning og afklaring
Daniel orienterede om den nye kommende side – Insights på hjemmesiden.
6. Opfølgning på åbne poster
Se nedenfor – opdateret.
7. Dagens andet Tema: Færdiggørelse af strategiaftale
a. Status spor 1
Der skal være et møde så vi sikrer at vi er helt skarpe.
b. Status spor 2
Der har været møde og skal være i den kommende tid med DIF
c. Status spor 3
Der skal sættes yderligere møder op også her.
d. Status spor 4
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e. AOB

8. Bordet rundt:
a. Formandens orientering om løbende henvendelser og aktiviteter
Ingen særlige meddelelser – Corona-info bliver løbende udsendt fra DIF!
b. Den økonomiansvarliges gennemgang af økonomien
Mangler en opdateret økonomi-opdatering, men forventer at alt ser godt ud.
c. Slutspilsfordeling
4 klubber har søgt – den ene dog efter deadline.
Jens sender den besluttede slutspilsfordeling, hvorefter kontoret kan lægge en nyhed op
omkring dette.
d. Corona udmelding (se oplæg fra Jens)
DIF har en fin Corona-hotline som man kan henvende sig til.
Jens udarbejder et skriv til klubberne omkring ovenstående. Kontoret udsender når det er
modtaget
e. Mette orienterede om Jessica – en Softball kapacitet som er flyttet til Aarhus og som vi
har store forventninger til i forbindelse med bla. uddannelse mm.
f. Jonas orienterede om dommeruddannelsen, pt. 10 deltagere.
Bestyrelses-kontakterne kontakter de klubber, som ikke har tilmeldt nogen deltagere ind.
Deltagerlisten sendes til bestyrelsen

9. Planlægning af kommende aktiviteter:
Vil fremgå af dokumentet: ”Grundlag for god ledelse af Danmarks Softball Forbund” 2021
10. Evt.
Henri orienterede om hvad vi gør hvis der er nogen som er konstateret smittet med Covid19 –
hvordan kontakter man – hvem kontakter man - retningslinjerne skal lægges på hjemmesiden.
11. Gennemgang af hver enkeltes opgaver til næste gang

Næste bestyrelsesmøde mandag den 7. juni kl. 18.00 i Idrættens Hus hvis muligt.
Øvrige datoer vil fremgå af ”Grundlag for god ledelse 2021”

Aktionspunktliste
Opgave

Ansvarlig

Tidspunkt
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Se på at få hjulpet Vejle – især omkring bank

Rod

I gang

Kommentere på strategisporene

Alle

7. marts

Kontakt til alle klubber angående dommeruddannelsen 2021

Alle

Snarest

Kommunikationsmøde

EJM / CH

I uge 15

Opstart af samarbejde med Jessica

MNJ/RM

Nu

Webpage – opfølgning med Marie

DC

Nu

Opfølgning på budget og økonomi

EJM

Nu

Digital signatur til dirigent/rep.møde

HG

Nu

Opdatere strategisporene

DAMO

Nu

Kalender-invitationer for det kommende års møder/aktiviteter

DAMO

Nu

Corona-brev til klubberne færdiggøres

JT

Nu

Opdatering af klubbernes bestyrelser

MIP

Nu

Opdatering af ”Grundlag for god ledelse”

HG

Nu
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