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Referat: Bestyrelsesmøde 

Dato: torsdag den 6. august kl. 

17.30 

Sted: Idrættens Hus – Brøndby – Wilson 

Kipketer 

Deltagere: Bestyrelsen, Daniel - Rod på skype 

Afbud: Ejnar Mikkelsen 

 

1. Godkendelse af dagsordenen for møde – godkendt med tilføjelser. 

2. Godkendelse af referat af seneste møde. 

 FU foreslår at referatet autogodkendes fem dage efter udsendelsen og det kun optages her, hvis 

der er modstridende kommentarer. 

3. Status på de strategiske indsatser: Sporspecifik skabelon – Skal være klar to dage før mødet 

3.1. Hvad er der sket siden sidst. Hvilke delmål er nået? Hvilke aktiviteter er sat i søen 

3.2. Er der noget der er gået i stå som I behøver bestyrelsens hjælp til 

3.3. Involvering af klubberne – hvad gør I der? 

3.4. Økonomi – ingen kommentarer 

4. Nyt fra kontoret 

Medaljer og pokaler er klar til slutspillet. 

Tilmeldingssystem til arrangementer i stedet for info@softball.dk – vi kan f.eks. bruge fri-tilmeld  

Daniel finder ud af hvilket system vi skal anvende og introducerer til sekretariatet. 

5. Opfølgning på tidligere beslutninger og åbne poster. 

Udtrådt af bestyrelsen er Natascha Rindom og indtrådt er Rod More. Bestyrelsen informerer 

videre. Der sættes en nyhed på hjemmesiden omkring dette. Når denne er klar, opdateres 

hjemmesiden med den nye bestyrelse og afgørelsen offentliggøres. 

Næste år EM i 2021 i Tjekkiet. Eliteudvalget drøfter dette videre. U16 – U18 – U23? 

Hjemmeside – en ekstern tester p.t. den nye hjemmeside.   

Status på Vejle – Phillip og Rod arbejder på at de skal have klubstatus. 
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Alle kommissorier er være på plads dog lige med undtagelse af Dommerudvalget, som snarest 

følger. 

6. Orientering fra bestyrelsens medlemmer. 

6.1. Formandens orientering om løbende henvendelser og aktiviteter 

Der har været årsmøde i DIF – ikke de store ændringer. 

Rod har sendt referat ang. Softball – Baseball aftalen.  

Baseball 5 – her savner vi en projektleder. Hvad har de gjort i udlandet? Mette undersøger. 

Dommerudvalget har lige været i Stenløse og dømt en masse kampe. Udvalget vil prøve at hjælpe 

så det kan blive bedre til slutspillet.  

Eliteudvalget søger medlemmer!  

Henri nævnte et begynderstævne for U10. Arbejder med et oplæg til et projekt. 

Turneringsudvalget – nogle kampe er blevet aflyst og nogle er flyttet.  

6.2. Status på økonomien – ingen kommentarer, da Ejnar var fraværende. 

6.3. ”Need to know” fra andre udvalg, der ikke kan afrapporteres skriftligt. Ønsker til hjælp kan 

også bringes her – gerne med et skriftligt oplæg senest 2 dage før mødet. 

7. Planlægning af kommende aktiviteter. Gennemgang af hver enkeltes opgaver til næste gang. 

7.1 Bat Bowl’n skate 23. august – starter på Softball banen – p.t. 50 tilmeldte. Mangler frivillige. 1-

3 personer. 

7.2 DM Turneringen 

Slutspillet skal der udsendes info på. Der skal sættes tidspunkter på. Der mangler lidt planlægning 

omkring dette, som Lars og Jens aftaler. Der skal formentlig ikke laves tilmeldinger. Slowpitch 

udvalget kontaktes angående slutspil. 

Skal U19 spilles – undersøges?  – her skal vi have tilmelding. 

7.3 Klubbesøg 

Aftalt hos GSK mandag den 17. august. 

Der skal laves aftaler med de øvrige klubber – Daniel ringer rundt til alle klubber for at få aftaler i 

stand. 

7.4 P/C Clinics 

Vi skal have afviklet en mere for at være grøn! Evt. i forbindelse med efterårsferien – evt. 

indendørs.  
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Vi skal have afholdt 2 hvert år.  

7.5 Strategi planlægning, møde 9. september med DIF.  

Møde med DIF/Tine og Pernille og Anne Birgitte. Så mange som muligt deltager. 

Forslag fra Daniel omkring et inspirationsmøde med klubberne omkring strategien. 

8. Gennemgang af hver enkelt opgaver til næste gang: 

Henri: input til nyhedsbrev – ringe til Stenløse og Egedal – officiel mail til U19 – opstramning af 

dagsorden/nyt format/skabelon. 

Daniel: gensender Slowpith spørgsmål til Vikings – tilmeldingsblanket til event – Annika svar – 

opslag FB instruktører  - PowerPoint til strategien – tænke over nyt inspirationsmøde. 

Camilla. Læse politiske program til klubmøder – Vikings – ny bestyrelse i Vikings informeres om 

dette til kontoret - mødes med Ejnar når han er klar. 

Jonas: Kommissorie til dommerudvalget opdateres – samt orientere sig om det politiske program  

Mette: feedback til eliteudvalget – sende ESCA oplysninger til Daniel – Dialog med Jens/kevin hvad 

vil med de unge drenge – Tjekkiet – Sponsorpengene – Baseball 5 ansøgning/erfaringer. 

Jens: slutspillet – arrangør – invitation til slowpitch mm – se på U18 og U23 til 2021 EM. – finde P/C 

kursus i oktober måned. Klubbesøg i Stars – beslutte hvornår klubbesøg i Hørsholm. 

Rod: Rykke for 3 klubber – Herning – Øksendrup – for møder – rykke på Vejle. 

 

3. kvartal – juli – august - september 

 

 
Jonas er TC på Slowpitch DM 

Slowpitch skal have medaljer – vi bestiller 

S
e

Mesterskabsstævner 
dvs medaljer og 
medaljeuddeling 

DM løbende turnering 

Klubnetværksmøder 
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9. Eventuelt 

Esca – en indmelding koster 75 euro –– et fællesskab for trænere - hvor vi skal finde nogle 

ambassadører/trænere.  Forbundet kan f.eks. betale 50 euro og den enkelte betaler selv 25 euro. Vi 

fortæller om det i nyhedsbrevet.  

Dommertransport i 2. division? – der er ingen betaling/godtgørelse. 

 

NÆSTE MØDE – 6. oktober kl. 19.30 – evt. virtuelt? 

Aktionspunktliste 
Opgave   Ansvarlig  Tidspunkt  
Status på ny hjemmeside Ejnar/Henri Test-site 

Opdatere Kommissorier for de udvalg man er ansvarlig for Dommerudvalg Nu 

Se på at få hjulpet Vejle Rod I gang 

Mette skal fremover medbringe slik til bestyrelsesmøderne Mette Ved alle 
møder 

 


