
 

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. December 2015  

Sted:  DCF kontor, Id-Hus 

Starttidspunkt: Kl. 17.30  

Deltagere: Bestyrelsen (minus Injam pga afbud) + Ole Roland.  

 

Dagsorden: 

1) Velkomst - Valg af mødeleder (Umair) og referent (OR) – referat fra sidst: ingen kommentarer. 

Umair bød velkommen. Fremviste mødeplan/kalender for 2016, som B-medlemmerne bør melde 

tilbage på til ham. 

Orientering om situation omkring fremtidig bemanding på kontor.   

 

2) Status på Strategi-proces v/ Umair og John 

Kort gennemgang af hvor processen er nu. Der skrives stadig på tekster inden for enkelte områder. 

Efter nytår udrulles oplæg til et udvalg af klubber – for at ”trykprøve” materialet inden 

præsentation på repræsentantskabsmødet i marts. 

Møder i Strategi-gruppen 14. og/eller 29. december. 

 

3) Masterklub-forum og status, video v/ Alex 

YouTube video fremvist – vil blive offentliggjort senere på hjemmeside mm og sendt til alle klubber. 

Kort evaluering af Master-forum i Odense 28/11 – som forløb godt jvf generel stemning blandt 

deltagerne. Alex redegjorde for specielt tanker omkring fremtidig kommunikation. Positivt med 

video-beretninger og nyhedsbreve. 

Generelt: Det virker som om at nogle klubber er begyndt at tale sammen – om at man i klubberne 

nødvendigvis skal arbejde med et basis-fundament – inden man kan rekruttere og udvikle 

yderligere. 

Rekruttering var også et emne – som er vigtigt i fase 2 af projektet. 

 

4)  

Budget 2016 v/ Umair 

Gennemgang af udkast samt debat om forbrug, årsresultat og prioriteringer. ICCs direkte tilskud er 

beskåret ca 400.000 kr i forhold til 2015. Lidt skarpere prioritering derfor nødvendig. Vi budgetterer 

med ny indkomst via sponsorer. UB, JM og OR arbejder færdigt. 

  

5)  

Status på Turneringstilmeldinger 2016 

Endeligt planlægningsmøde i TU d. 27.december. JK/PR/IK/SN involveret. 



- 2. Division landsdækkende fra 2016? Der er efter deadline indløbet et par yderligere tilmeldinger, 

således at der nu er tilmeldt 8 hold – 3 fra Vest og 5 fra Øst.  

Diskussion og beslutning: Planlægning med landsdækkende 2. Division fra 2016 fortsætter med de 

klubber, som har tilmeldt sig. Da de er informeret om forventet omkostningsniveau, ønsker bestyrelsen  

ikke at stå i vejen for deres ønsker. OR og UB sender besked til klubberne.....  

- Juniorproblematik i indendørsturneringen i Vest, hvor der har hersket tvivl om enkelte spilleres 

klubtilhørsforhold. Formand Umair kontakter Skanderborg og Horsens og forsøger at løse 

problemstillingen. 

- Dommeransætter i Vest vedr sæson 2016 bliver Jørg Kruger. Da der skal være ekstra focus på 

udvikling af dommere i Vest, ønsker bestyrelsen en tæt tilknytning til den nye dommeransætter. 

6)          Repræsentantskabsmødet endeligt fastlagt til lørdag d. 12. marts 2016. 

  Sted: Odense, Scandic Hotel, kl 11.  

7) Siden sidst/bordet rundt – ingen kommentarer til b-medlemmernes udsendte info-mails. 

8) Næste møde:  25. januar kl 17.30 i Brøndby (og derefter 29. februar). 

9) Eventuelt 

 Strategifremlæggelser for klubberne: 

 Hverdagsaften i Øst i uge 6 eller 7. 

20. feb i Vest 

 

Mødet slut 21.15 

Referent: Ole Roland 


