Referat af Repræsentantskabsmødet 2019 i Dansk Softball Forbund
afholdt i Gladsaxe den 6. april 2019
Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og 23 fremmødte og derudover deltog 5 bestyrelsesmedlemmer stemmeberettigede i alt. 24.
Referent: Marianne Ipsen, IKC
1) Valg af dirigent. – Bestyrelsen foreslår Lis Castro.
Lis Castro valgt. Dirigenten konkluderede at mødet var lovligt indkaldt, hvorfor forsamlingen var
beslutningsdygtig.
2) Forbundsbestyrelsens beretning, herunder udvalgsberetninger.
a) Bestyrelsens Årsberetning for 2018 ses i det udsendte materiale side 5 og 6.
Henri gennemgik bestyrelsens beretning i henhold til slides vedhæftet og fremhævede de
sportslige resultater.
Medlemsudvikling - Vi er vokset med 19% hvilket er rigtig flot.
Indsatsområder – blev gennemgået – De strategiske spor!
Henri nævnte også det er vigtigt at vi får flere udvalgsmedlemmer, hvis vi skal lykkes med at øge
aktiviteterne.
b) Årsberetninger fra DSoF’s udvalg 2018.
Kommunikationsudvalgets beretning ses i det udsendte materiale side 7.
Juniorudvalgets årsberetning ses i det udsendte materiale side 7 og 8.
Slowpitchudvalgets beretning ses i det udsendte materiale side 9 og 10.
Dommerudvalgets beretning ses i det udsendte materiale side 11.
Jens J. nævnte at han gerne kommer ud og laver dommerkurser.
Eliteudvalgets beretning ses i det udsendte materiale side 12 og 13.
Amatør og Ordensudvalgets beretning ses i det udsendte materiale side 14. Ingen beretning.
Der var ingen kommentarer til udvalgenes beretning.

3) Den økonomiansvarlige fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse, samt
gennemgang af Budget for det kommende år
Ejnar fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab til godkendelse.
(Regnskabet var vedlagt som del af Årsrapport 2018) - Placeret i Årsrapport 2018, Bilag 2.

Regnskabet blev godkendt.
Budgettet for 2019 blev fremlagt. Se bilag 1 i det udsendte materiale.
Phillip, Aarhus spurgte ind til budget og regnskab omkring det, at vi iflg. DIF er forpligtet til at bruge
mere på bredden i forhold til eliten. Dette er bestyrelsen meget bevist om.
Der blev udtrykt ønske om at træneruddannelsen måske kunne blive billigere, så vi kunne bruge
budgettet fra bredden til dette.
4) Fastsættelse af klubkontingenter samt holdtilmeldingsgebyrer for den følgende
kommende sæson. (2020) - uændrede
Bestyrelsen foreslår følgende kontingenter og gebyrer:
a) Kontingenter for klubber: pr. klubmedlem kr. 20,- dog minimum kr. 200,- pr. klub.
b) Gebyrer:
U12
1.750,00
U12 *
1.250,00
U15
3.000,00
U19
3.000,00
Damer 1.div
4.500,00
Damer 1/2 hold
2.500,00
Herrer 1. div
6.500,00
Herrer 2. div
4.500,00
Slowpitch
1.500,00
* for nr. 2 hold ved tilmelding af 2 hold
Det blev vedtaget efter afstemning: alle stemte for.
5) Behandling af indkomne forslag.
Forslagsstiller:
Juniorklubberne
Kontaktdata for evt. dialog med Lovudvalg:
Vedrørende: Turneringsreglement § 24
Type:
- Tilføjelse af nyt stykke 12
Nuværende tekst – hvis nogen: ingen
Forslået ny tekst – hvis nogen:
Stk 12 tilføjes
I denne række spilles der med en udvidet strike-zone. Strike-zonen udvides med 10 cm hele vejen
rundt. For at hjælpe dommeren, kan en udvidet homeplate (60cm bred) med fordel bruges.
Begrundelse: På turneringsevaluerings mødet i november, var der enighed om, at en større
strikezone ville give mere spil i U12. Det er generelt ikke farten på pitchene, der giver problemer,
men snarere den meget lille zone, som de urutinerede pitchere skal ramme.

Følgende er sakset fra ”Growing with the game – Games for Junior Softball” fra Softball NZ

______________________________________________________________________________
Forslaget blev drøftet med hensyn til sikkerhed og evt. indkøb. Man kan evt. bruge
markeringskoste.
Henri nævnte at forslaget gerne må gælde allerede fra i år selvom det ikke er præciseret i
forslaget. Der blev stemt om dette – forslaget blev vedtaget.
Forslaget blev herefter vedtaget med – dog med 1 som stemte blank.

Forslagsstiller:

Ballerup

Vedrørende: Turneringsreglement § 24 (U12)
Type:
- Tilføjelse af nyt stykke 12
Begrundelse: Der har i den forgangne sæson været flere tilfælde, hvor der i U12 og U15 blev
spillet med metalspikes. Det står ganske vist i de internationale regler, som vi følger, men ad
hensyn til forældrene, som ikke kan forventes at kende disse, synes vi, det bør stå eksplicit i det
danske turneringsreglement.
Nuværende tekst – hvis nogen: ingen
Forslået ny tekst – hvis nogen:
Stk 12 tilføjes

I denne række må der ikke spilles med metalspikes. Hvis det konstateres, at en spiller alligevel har
metal spikes på, skal personen omgående skifte sko.

Forslaget blev herefter vedtaget med – dog med 1 som stemte blank.

Forslagsstiller:

Ballerup

Vedrørende: Turneringsreglement § 25 (U15)
Type:
- Tilføjelse af nyt stykke 7
Begrundelse: Der har i den forgangne sæson været flere tilfælde, hvor der i U12 og U15 blev
spillet med metalspikes. Det står ganske vist i de internationale regler, som vi følger, men ad
hensyn til forældrene, som ikke kan forventes at kende disse, synes vi, det bør stå eksplicit i det
danske turneringsreglement.
Nuværende tekst – hvis nogen: ingen
Forslået ny tekst – hvis nogen:
Stk 7 tilføjes
I denne række må der ikke spilles med metalspikes. Hvis det konstateres, at en spiller alligevel har
metal spikes på, skal personen omgående skifte sko. Er spilleren ved bat, erklæres batteren out.
Er spilleren i marken annulleres alle out opnået i den i gangværende inning.
Kan dette ikke vedtages, foreslås det mindre vidtgående: - ikke vedtaget.
Forslået ny tekst – hvis nogen:
Stk 7 tilføjes
I denne række må der ikke spilles med metalspikes. Hvis det konstateres, at en spiller alligevel har
metal spikes på, skal personen omgående skifte sko.

Forslaget blev herefter vedtaget– dog med 1 som stemte blank.

______________________________________________________________________________

Forslagsstiller:

Egedal Softball Klub

Kontaktdata for evt. dialog med Lovudvalg: Niels Kirstein (tlf.: 60 25 28 06)
Vedrørende:Turneringsreglement kapitel 2, §2, stk.1
Type:
herudover.

Tilføjelse af tekst er skrevet med Fed skrift – ingen ændringer

Forslået ny tekst:
Kap 2, § 2

Turneringer
Stk. 1

Forbundet administrerer alle turneringer.
Forbundet udskriver årligt følgende turneringer:
•
•
•
•
•

Et danmarksmesterskab (DM) for damer,
Et DM for herrer,
Et eller flere Junior-DM for blandede hold, både drenge og piger,
Et superseniormesterskab
En indendørs turnering med løbende kampe over vinteren for
henholdsvis U12 og U15.

(Øvrig efterfølgende tekst i denne paragraf fastholdes i nuværende
form)
Begrundelse for forslag:
Formål med forslaget er:
•
•
•

At skabe et permanent fastholdelses initiativ i vinterperioden til gavn for klubbernes
ungdomshold.
At øge aktivitetsudbuddet for U12 + U15 i en ellers ”død” vinterperiode.
At skabe mulighed for at fastholde, motivere og dygtiggøre spillere i en ellers lang ”død”
indendørs periode, ved planlægning og gennemførelse af løbende indendørs kampe.

I praksis kunne forslaget evt. udleves således:
Vedr. antal kampe/periode/sted og program:
•

At et ”Vinter-træningskamp program” med løbende kampe ca. hver 3-4 uge for alle U12 og
U15 hold etableres.

•
•

Det giver ca. 5-6 kamp-dage i perioden 1 nov. – 31 marts pr. hold.
At hvert hold til planlægningsgruppen offentliggøre minimum 2-3 mulige hjemmekampdage.
Det kan være eksisterende trænings-haltider i hverdage eller ekstraordinære halmuligheder
i weekender. Således kan planlægningsgruppen udarbejde et kampprogram i forhold til
klubbernes reelle muligheder.
At der i forbundsregi udarbejdes et kamprogram (ligesom vi kender det fra
sommersæsonen).
At tilmelding sker senest 15 september.
At kampprogram offentliggøres senest 15 oktober.
Programmet er ment som træningskampe for at fastholde de unge i sporten. Det er ikke
vigtigt at alle hold møder hinanden. Der planlægges ud fra princip om praktiske muligheder
for gennemførelse ifht. haltider, transporttid mv.

•
•
•
•

Om dommere:
Vi foreslår at hjemmeholdet skal stille med minimum 1 dommer.
Om økonomi:
Vi tænker, at programmet det første år er:
•
•
•

Gratis for tilmelding
Undtaget for regler om transportgodtgørelse.
At hjemmehold leverer kampbolde.

Det første år er et forsøg:
Det første år kunne være et læringsår/prøve-år – hvor vi får erfaringer med, om initiativet er
frugtbart. Der kan således evalueres herpå for ændringer og for dets fortsatte eksistens
efterfølgende.
Det foreslås, at hver klub det første år, kun kan tilmelde 1 hold pr. række – indtil vi evaluerer på
dette.
Forslaget blev drøftet – hvorvidt det skulle være turneringsudvalget der skulle stå for
turneringen. Om der var tale om en turnering eller et stævne.
(dette gælder kun sæson 2019/2020)
Forslaget blev vedtaget med 12 stemmer for – 4 imod og 5 blanke
______________________________________________________________________________

Forslagsstiller:
Forbundsbestyrelse
Kontaktdata for
evt. dialog med Lovudvalg:
Vedrørende:
Turneringsreglement §18 stk 2. - Gammelt § 18 stk. 2 omdøbes til §18
stk 3.
Type:
- Tilføjelse af nyt stk. 2
- Ændring af eksisterende (sletning gennemstreges, nyt med fed)
- Sletning af eksisterende (sletning gennemstreges)
Nuværende tekst – hvis nogen:
ingen
Forslået ny tekst – hvis nogen:
Kampene spilles på tid. Ingen ny inning må påbegyndes efter 1 time og 45 minutters spilletid,
regnet fra kampstart. Hvis kampen står lige efter denne sidste inning, fortsættes kampen med tiebreaker reglen i kraft. Hvis en kamp afbrydes pga. vejrforhold eller lignende, skal tiden stoppes
under denne afbrydelse.
Det er dommerne, som er ansvarlige for tidtagningen. Dommerne skal løbende holde holdene
orienterede om resterende spilletid.
Reglen kan anvendes i damesoftball, i U19-rækken og i lavere herredivisioner end 1. division.
Begrundelse: De fleste af vores kampe afvikles som led i en serie af 2, 3 eller 4 kampe. Reglen
sikrer, at kampprogrammet kan holdes – specielt til glæde for de hold, som skal spille den sidste
kamp i serien.
1 t 45 m vil give de to hold en god mulighed for at afvikle 5, 6 eller 7 innings.
Kan skal fjernes.

Forslaget blev nedstemt med – 13 imod - 9 for - 0: blanke

Forslagsstiller:
Forbundsbestyrelse
Kontaktdata for
evt. dialog med Lovudvalg:
Vedrørende:
Turneringsreglement § 19 stk. 7
Type:
- Tilføjelse af ny ordlyd
Nuværende tekst – hvis nogen:
…… ophører DR funktionen øjeblikkeligt. Reglen kan anvendes i damesoftball, i U19-rækken og i
lavere herredivisioner end 1. division.
Forslået ny tekst – hvis nogen:
…… ophører DR funktionen øjeblikkeligt. Reglen kan anvendes i alle divisioner.
Begrundelse: Reglen giver holdene øgede offensive, taktiske muligheder. Kan også give
mulighed for, at flere

Forslaget blev vedtaget med – 16 for -

0 imod - 6 blanke

Frokost og indlæg fra:
Frivillig i Hørsholm svømmeforening Jens Christian – som fortalte om forældrearbejdet i deres
klub.
Mødet blev genoptaget kl. 13.18.
Årets frivillige - valgt: Liselotte Storm – Odense Giants
Årets træner: valgt: Robert Blohm – Odense Giants
Henri takkede Paw for hans indsats i gennem 3 år i bestyrelsen.
6) Valg af bestyrelse og 1 suppleant.
a) Formand for 2 år. Henriette Gilhøj er på valg - valgt
b) Næstformand for 2 år. Mette Nissen Jakobsen er først på valg i 2020
c) Økonomiansvarlig for 2 år. Ejnar Mikkelsen er først på valg i 2020
d) Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år. Natasha Rindom valgt
e) Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år. Jens Terkelsen er på valg - valgt
f) Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år. Camilla Hansen er først på valg i 2020
g) Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år. Ny skal vælges for 2 år ingen kandidater –
bestyrelsen fik mandat fra repræsentantskabet til at vælge et medlem efterfølgende.
h) Valg af en suppleant for 1 år. Rod More er på valg – valgt
7) Valg af Amatør- og Ordensudvalg
De juridisk kyndige:
a) Birka Wendy Nielsen – først på valg i 2020
b) Caroline Smith - først på valg i 2020

