Bestyrelsesmøde
Tid og sted: 12. juni 2018, Korsør Vandrehjem
Til stede: Tore Østergaard (TØ) (med på telefon), Kjeld Holm (KH), Nicolai Nielsen (NN), Leif
Plauborg (LP), John Østergaard (JØ), René Rasmussen (RR), Per Bo Christensen (PBC)
Referent: René Rasmussen
1.

Godkendelse af referat:
Referatet blev godkendt

2.

Godkendelse af dagsorden:
Dagsorden blev godkendt

3.

Jubilæum 2019:
PBC redegjorde for jubilæumsudvalgets arbejde. Der planlægges et arrangement samt et
jubilæumshæfte.

4.

DBU’s Dommerpas – samt persondata:
NN redegjorde for resultatet af møder med DBU omkring dommerpasset. Alle
bekymringer er afklaret.
NN redegjorde for DFU’s datapolitik.

5.

Eliteaftaler – herrer og kvinder:
JØ orienterede om fremskridtet i aftalerne på området.

6.

Udeaftale – DGI 2019:
TØ redegjorde for aftalen med DGI.

7.

Økonomi:
KH redegjorde for budgettet som holder sig inden for rammerne.

8.

Kompetence/Fastholdelsesprojekt i Jylland:
LP redegjorde for projektet. Spørgeskema udarbejdet og klar til udsendelse efter
sommerferien.

9.

Talentstrukturen:
Talentstrukturen blev drøftet – både med fokus på dommere og udviklere. JØ arbejder
videre på et oplæg.

10. Situationen på Sjælland:
Bestyrelsen drøftede henvendelse fra fire dommerklubber på Sjælland. NN sikrer svar til
dommerklubberne.
11. Situationen på Fyn:
Bestyrelsen drøftede henvendelse fra FFK. TØ orienterer klubben om bestyrelsens svar
på problemstillingen.
12. Møder med DBU:

Bestyrelsen nedsatte repræsentanter for de kommende møder med DBU.
13. Dommernes sikkerhed:
Bestyrelsen drøftede de høringssvar som dommerklubberne har bidraget med. Herefter
blev den fremtidige strategi drøftet.
NN undersøger forsikringsforhold i private kampe hos DIF.
14. Hjemmeside:
Bestyrelsen drøftede hjemmesiden, og lagde op til et par enkelte justeringer.
Der efterspurgtes mere materiale til siden fra omkringliggende netværk.
15. Eventuelt:
a.

VM og Facebook:
Bestyrelsen vedtog at der er et par lovkyndige der har øjnene rettet mod debatten på
Facebook, for at sikre at debatterne bliver fagligt forankrede.

b.

Dommerpåsætning på Sjælland:
Bestyrelsen drøftede en henvendelse fra DBU Sjælland til en dommerklub.

c.

Diadora:
Bestyrelsen drøftede kommunikation omkring nye tøjkollektioner. NN tager kontakt til
Diadora og hører om de har ønsker.

