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REFERAT 
Repræsentantskabsmøde, lørdag den 19. marts 2022 
 
Repræsenteret:  
12 klubber og 33 deltagere, heriblandt 7 bestyrelsesmedlemmer. Der var i alt 31 stemmer til stede.  
 
Formand Henriette Gilhøj bød velkommen og gik til dagsordens punkt 1. 
 
1. Valg af dirigent  

Bestyrelsen foreslår Lis Castro. Valgt uden modkandidat. 
 
2. Forbundsbestyrelsens beretning, herunder udvalgsberetninger. 

Henriette Gilhøj (HG) aflagde mundtlig beretning på bestyrelsens vegne. Fokus på netop afsluttet 
strategiperiode med DIF, der viser en samlet medlemsfremgang i perioden 2017-2021.  
Rod Moore supplerede med en status fra Baseball og et ønske om fortsatte synergiprojekter mellem 
baseball og softball.  
Der forelå skriftlige beretninger fra bestyrelse og udvalg. Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til det 
samlede materiale.  
Jan Poulsen, Jokers: Mente at der var god mulighed for softball og/eller baseball i Silkeborgområdet.  

 
Der var ingen yderligere kommentarer til beretningerne.  
Bestyrelsens beretning for 2021 enstemmigt godkendt.  

 
3. Den økonomiansvarlige fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. Samt gennemgang af 

Budget for det kommende år. 
Ejnar Mikkelsen (EM) fremlagde hovedpunkter fra regnskabet 2021. Regnskabet udviser et overskud på kr. 
173.197,- og en positiv egenkapital på kr. 2.113.651,-.  
2021 stadig påvirket af pandemien. Indtægter dog stort set uændrede, men færre udgifter.  
Der budgetteres i 2022 med et underskud for at sikre disponible midler til aktiviteter.  
 
Dirigenten spurgte om der var kommentarer til regnskab og budget: 
Philip Spielmann Nielsen, Århus Baseball Softball Klub:  Ønskede oplyst hvorfor der ikke var anvendt flere 
midler på breddeområdet  
EM svarede at man gerne anvender flere midler på breddearbejdet, men at dette kræver en indsats fra 
klubberne.  
Jens Terkelsen, bestyrelsen: Supplerede med at eliteudgifter hænger sammen med landsholdsdeltagelse, 
hvorimod det kræver flere ressourcer at investere i bredden.  
Jonas Kristensen, bestyrelsen: Opfordrede til at man deltager i juniorudvalgets arbejde, hvor man har rig 
mulighed for at påvirke økonomiske satsninger.  
Mette Nissen-Jakobsen, bestyrelsen: Midler afsættes, men bruges ikke altid. Bestyrelsen sætter 
rammer/strategi og herefter er alle velkomne til at arbejde med projekter/initiativer.  
Niels Kirstein, Egedal Stars: Mente at der traditionelt var et elitefokus og at der var behov for strategisk skift 
med fokus rettet mod innovative breddeaktiviteter.  
Frode Arne Lindtner, Hørsholm Baseball Softball Klub: Opfordrede til at man tilpasser evt. 
ansøgning/projekter til den overordnede strategi.  
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Philip Spielmann Nielsen: Spurgte til landsholdets ”diverse post” og om hvad denne dækkede. 
Ejnar Mikkelsen forklarede at man i 2021 havde besluttet at indkøbe nye uniformer til alle landshold. En 
udgift på 176.00 kr. Denne er indeholdt i diverse posten, som ellers omfatter entry fees, kørsel og udgifter 
for landstrænere og landsholdsledere. Enig i at man fremover kan lave en note til diverse posten, så udgifter 
forklares.  
Line Didriksen, Hørsholm Baseball Softball Klub: I egenskab af holdleder kunne hun supplere med, at det kun 
er udgifter til officielle landsholdsturneringer.  
Jens Terkelsen: Understregede at landsholdsspillere afholder alle egne udgifter.  
 
Der var ikke yderligere kommentarer til regnskabet, som dirigenten satte til afstemning.  
Der var ingen stemmer mod og ingen blanke stemmer. Regnskabet dermed enstemmigt godkendt.  
 

4. Fastsættelse af klubkontingenter samt holdtilmeldingsgebyrer for den følgende kommende sæson. 
Henriette Gilhøj oplyste at bestyrelsen foreslår uændret klubkontingent og tilmeldingsgebyrer for 2022.  
 
Der var ingen kommentarer til forslaget, som dirigenten satte til afstemning. 
Der var ingen stemmer mod og ingen blanke stemmer. Forslaget dermed enstemmigt vedtaget.  
 

5. Behandling af indkomne forslag. 
Henriette Gilhøj orienterede om at der vil foretages konsekvensrettelser af love og turneringsreglement, så 
navneændringer for DSoFs internationale forbund rettes fra ISF til WBSC og fra ESF til WBSC Europe. 
 
A: Bestyrelsens forslag om ændring af tidsfrister i forbindelse med Repræsentantskabsmødet 
 
Der var ingen kommentarer til forslaget, som dirigenten satte til afstemning. 
Der var ingen stemmer mod og ingen blanke stemmer. Forslaget er dermed enstemmigt vedtaget. 
 
B: Bestyrelsens forslag om tilføjelse af mulighed for Elektronisk / Virtuelt Repræsentantskabsmøde 
 
Der var ingen kommentarer til forslaget, som dirigenten satte til afstemning. 
Der var ingen stemmer mod og ingen blanke stemmer. Forslaget er dermed enstemmigt vedtaget. 

 
C: Egedal Softball Klub Stars forslag om regler ved pointlighed i juniorrækker 
Niels Kirstein motiverede forslaget med henvisning til, at de nuværende regler ikke matcher internationale 
standarder for softball.  
HG spurgte om man herefter ikke vil kunne spille uafgjort med en bekymring for tid i forhold til afvikling.  
Niels Kirstein oplyste at man så vil gå direkte til tiebreak, hvilket er omfattet af næste forslag.  
Martin Jørgensen, Hørsholm Baseball Softball Klub: Ønskede afklaret, om forslag c) og d) kan fungere 
separat eller om de er indbyrdes afhængige.  
Niels Kirstein svarede at dette blot vil kræve en tilrettelse af ordlyd. 
Frode Arne Lindtner: Gjorde opmærksom på at ”point” skal ændres til ”runs” i forslaget.  
Der var ikke yderligere kommentarer til forslaget, som dirigenten satte til afstemning. 
Der var ingen stemmer mod. 2 blanke stemmer. Forslaget er dermed vedtaget.  

 
D: Egedal Softball Klub Stars forslag om faste kampprogram skabeloner til junior DM finalespil 
Henriette Gilhøj var enig i fordelen ved faste programmer/turneringsstruktur, men ikke enig i hvor lang en 
dag kan være for spillerne. Foreslog at man nedsatte en arbejdsgruppe til at gennemarbejde forslaget. 
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Jonas Kristensen: Roste det kæmpe arbejde, der lå til grund for forslaget og anbefalede at man arbejder 
videre med det i udvalg.  
Niels Kirstein opfordrede til at man vedtog forslaget i sin nuværende form og evaluerer næste år på 
baggrund af det kommende års erfaringer. Forslaget stiller sikkerhed for fair behandling af alle hold.  Mente 
dog at man i så fald skal fjerne ordlyd vedr. U19 pick-up spillere. Men vigtigt at få vedtaget den øvrige 
ordlyd, så man kan arbejde videre allerede i år.  
Jens Terkelsen mente at man skulle overveje, om et mellemspil var nødvendigt og tilbød sig som konsulent 
på det videre arbejde.  
Lars Nielsen, Gladsaxe Softball og Baseball Klub: Foreslog at man overvejede seedning af holdene. 
Efter en række kommentarer om evt. udvalgsarbejde og ændringer næste år, fastslog HG at vedtages 
forslaget i år, vil dette være det reglement, der spilles efter i år.  
 
Dirigenten satte forslaget til afstemning, dog uden tekst omkring U19. 
Der var 6 stemmer mod forslaget, 12 blanke og 12 stemmer for forslaget. Forslaget er dermed vedtaget.  

 
E: Egedal Softball Klub Stars forslag om turneringsprogram, deadlines og planlægningsmøde 
Niels Kirstein roste turneringsudvalget for det store arbejde, men ønskede at inddrager klubberne mere i 
form af indførelse af et fælles planlægningsmøde.  
Benjamin Gorlen, Gladsaxe Softball og Baseball Klub: Havde som sådan ikke noget imod forslaget, men fandt 
det dog urealistisk og frygtede rod. Opfordrede i stedet til at man kunne indgå i turneringsudvalget.  
Jens Terkelsen: Anbefalede at man fastholdt nuværende struktur, hvor der er god mulighed for at flytte 
kampe – og hvor ønsker til turneringen kan meddeles ved tilmelding.  
Lars Nielsen kunne frygte at et møde kunne skabe mere splid end enighed. Som medlem af 
turneringsudvalget ville han dog gerne arbejde for at kalenderen udsendes så tidligt som muligt inkl. 
landsholdsaktiviteter, stævner m.m. 
 
Der var ikke flere kommentarer til forslaget som dirigenten satte til afstemning: 
Der var 26 stemmer mod forslaget, 2 blanke stemmer og 2 stemmer for. Forslaget blev nedstemt.  

 
F: Egedal Softball Klub Stars forslag om udtagelse/ansættelse af landstrænere og assistenttrænere 
Niels Kirstein mente ikke altid, at udpegelse foregik tilfredsstillende. Opfordrede til at man skelede til 
udlandet og mente at eliteudvalget var et for lukket forum til dette ansvar. 
Benjamin Gorlen: Anbefalede at man stemte nej til forslaget. Der stilles store krav til landstrænere og det er 
vigtigt at finde de rette personer til posterne. Mener ikke at der er behov for endnu et udvalg. 
Jonas Kristensen: Mente at denne gruppe allerede fandtes i eliteudvalget. Ikke behov for flere udvalg, men 
gerne flere medlemmer i eksisterende udvalg.  
Mette Nissen-Jakobsen opfattede forslaget som en anbefaling. Det er i den sidste ende bestyrelsens 
afgørelse efter indstilling fra eliteudvalget. Processen i forbindelse med åbne poster, prioriteringer generelt 
samt krav til landstrænere kan gøres mere synlig på fx softball.dk.  
Niels Kirstein efterlyser procedurer for at undgå nepotisme og for at styrke forbundet fremadrettet.  
Lars Nielsen enig i at åbenhed er vigtig og at ledige stillinger bør annonceres. Men fuld tillid til at bestyrelsen 
og eliteudvalget træffer beslutning på området.  
Henriette Gilhøj bad Niels Kirstein om at være forsigtig med voldsomme anklager. 
 
Dirigenten lukkede debatten og satte forslaget til afstemning: 
Der var 25 stemmer mod forslaget, 2 blanke stemmer og 2 stemmer for. Forslaget er nedstemt.  
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G: Egedal Softball Klub Stars forslag om udtagelse af landsholdsspillere 
Benjamin Gorlen: Havde aldrig oplevet at spillere var udtaget uberettiget og understregede at spillere bør 
udtages af landstrænerne. Ikke af et udvalg.  
Jens Terkelsen var enig i at landstrænere udtager landshold, med alle de forhold, der gør sig gældende både 
taktisk, sportsligt og socialt.  
Tobias Tornbjerg: Gjorde opmærksom på at alle spillere inviteres til åbne træninger og at klubtrænere altid 
kan kontakte landstrænere for dialog.  
Niels Kirstein fasthold forslaget for at nytænke arbejdet og for at se på procedure. 
Jens Jakobsen, dommerformand: Det er i forvejen et stort arbejde at finde udvalgsmedlemmer og så ingen 
grund til at nedsætte udvalg for at kontrollere andre udvalg.  
Line Didriksen forklarede at der allerede er god dialog på tværs af landshold og klubber.  
 
Dirigenten lukkede debatten og satte forslaget til afstemning: 
Der var 24 stemmer mod forslaget, 4 blanke stemmer og 2 stemmer for. Forslaget er nedstemt.  

H: Forslag fra Slowpitch udvalget om regelændringer 2022 
Lars Nielsen forklarede at forslag stilles på baggrund af evaluering af sidste sæson og på ønske fra de 
deltagende klubber om at inkludere flere spillere i stedet for at udelukke.  
Dennis Nielsen, Stenløse Bulls: Opklarende spørgsmål i forhold til om breddeturneringer er med til at 
ekskludere deltagelse i SP.  
Tonny Olsen, Stenløse Bulls: Supplerede med vigtigheden i at fastholde tilbud til alle og ikke udelukke 
målgruppen fx forældre.  
Jens Jakobsen forklarede at der er tale om et forsøg på at lave regler, der tilgodeser at et par unge spillere 
også kan deltage.  
Henriette Gilhøj svarede Bulls at breddeturneringer ikke udelukker deltagelse.  
 
Dirigenten satte forslagene til afstemning i den rækkefølge, de var indsendt/opstillet: 
Forslag 1: 3 stemmer mod /9 blanke / 16 stemmer for. Forslaget er vedtaget. 
Forslag 2: 0 stemmer mod /7 blanke / 21 stemmer for. Forslaget er vedtaget. 
Forslag 3: 0 stemmer mod /3 blanke / 25 stemmer for. Forslaget er vedtaget. 
Forslag 4: 0 stemmer mod / 1 blank / 27 stemmer for. Forslaget er vedtaget.  
Forslag 5: 0 stemmer mod / 0 blanke. Forslaget er enstemmigt vedtaget. 
Forslag 6: 4 stemmer mod / 3 blanke / 24 stemmer for. Forslaget er vedtaget. 
Forslag 7: 0 stemmer mod / 0 blanke. Forslaget er enstemmigt vedtaget.  
 

 

6. Valg af bestyrelse og 1 suppleant. 
Henriette Gilhøj indledte punktet med at takke Camilla Hansen for stor indsats i bestyrelsen og ønskede held og 
lykke fremover. 
 

• Næstformand for 2 år. Mette Nissen Jakobsen blev genvalgt uden modkandidat.  
• Økonomiansvarlig for 2 år. Ejnar Mikkelsen blev genvalgt uden modkandidat.  
• Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år. Camilla Hansen er på valg -genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår 

Darin Craig. Helle Sylvest fra Gladsaxe Softball og Baseball Klub ønskede at stille op til posten.  
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De to kandidater præsenterede sig selv kort og herefter gik man til skriftlig afstemning.  
Darin Craig modtog 13 stemmer. Helle Sylvest modtog 11 stemmer. Darin Craig ar valgt.  

• Valg af en suppleant for 1 år. Helle Sylvest valgt uden modkandidat.  
 
7. Valg af Amatør- og Ordensudvalg  

Mette Nissen-Jakobsen forklarede procedure i forhold til brug af IKCs appeludvalg. Bestyrelsen vil udarbejde 
en tjekliste i forhold til procedure for ankesager, så man sikrer nem og korrekt behandling fremover. 
Klagegebyr til appeludvalget vil blive hævet fra kr. 500 til kr. 2.500. Man får fortsat beløbet refunderet, hvis 
man får medhold i klagen.  
Rod More: Ønskede at dommere også bliver bekendt med protestprocedurer.  
Jonas Kristensen: Bekræftede at dette vil blive skrevet ind i dommeruddannelsen.  
Henriette Gilhøj: Bestyrelsen vil prioritere at der er teknisk kyndige til stede til stævner, så eventuelle 
tvivlsspørgsmål kan afklares på dagen og udenom div. ankeinstanser.  
Niels Kirstein mente at gebyr på kr. 2.500 var for højt og kunne afholde klubber fra at anke. Men imødeså 
skriftlig procedure/vejledning.  
Man gik herefter til valg.  
 
De juridisk kyndige: 

• Helene Valbjørn valgt uden modkandidat.  
De softball kyndige: 

• Dennis Nielsen valgt uden modkandidat.  
 

8. Valg af revisor  
Ernest og Young genvalgt.  
 

9.  Eventuelt 
DSoFs udviklingskonsulent Daniel Mohr Essinger præsenterede de tre spor i strategiarbejdet for den 
kommende periode 2022-2025. 
1. Den større og stærkere klub 
2. Styrkelse af trænermiljø og talenter 
3. International indflydelse 
DSoF ønsker også at styrke kommunikation og administration ved brug af Holdsport. Holdsport var til stede 
og kom med en kort præsentation af platformen.  
 
Herefter gik man til behandling af yderligere emner under eventuelt. 
Jan Poulsen: Ønskede at højt niveau klubtrænere kunne følge landstrænere, hvilket Jens Terkelsen 
bekræftede kan aftales. 
Jan Poulsen ønskede bedre information om try-outs til landshold. Mette Nissen-Jakobsen opfordrede til at 
man kontaktede landstrænere for løbende dialog.  
Jan Poulsen efterlyste strategi for at etablere pige softball. Philip Spielmann Nielsen indgår gerne i et sådant 
arbejde.  
Jens Terkelsen orienterede om mulighed for at invitere udenlandske hold til eliteturneringer og at der er 
mulighed for mixhold i breddeturneringer. Mere information vil blive udsendt til klubberne.  
Niels Kirstein efterlyste evaluering af landsholdsindsats og opfordrede til at dette fremover sker i åbent 
forum. Ønskede kvalitetsprocedure for udvalg, så man sikrer at information ikke går tabt ved udskiftning i 
udvalget.  
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Der var ikke flere emner til behandling. 
Henriette Gilhøj takkede dirigenten og mødet blev hævet kl. 16.30.  

 
 

 
 

      
Inger Marie Godvin, IKC    Lis Castro 
Referent      Dirigent 
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