REFERAT
REPRÆSENTANTSKABSMØDE
LØRDAG D. 2. APRIL 2016 KL 10.00
2016

DANSK SOFTBALL FORBUND

DELTAGENDE KLUBBER:
Århus
Ballerup
KIK
Vikings
Middelfart
Giants
Oysters
Stenløse
Hørsholm
Lyngby
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REFERAT FOR REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2016:
1) Valg af dirigent:
Lis Castro. Mødet er lovligt indkaldt.
2) Forbundsbestyrelsens beretning, herunder udvalgsberetninger.
Formand Henriette Gilhøj tog ordet.
a. Henriette ønskede guld-holdene tillykke med deres sejr i 2015:
Odense Giants damer – 1. danske mesterskab i 18 år.
Stenløse Bulls herre
Hørsholm Hurricanes U15
Stenløse Bulls U12
Super Senior ?
b. Amerikansk Rundbold
Bestyrelsen har valgt at koncentrere sig om udviklingsprojektet omkring Amerikansk Rundbold, som sigter mod at
engagere en helt ny gruppe spillere i dansk softball, nemlig de 8-12 årige. Der er ansat en instruktør til at introducere
spillet i klubnære skoler. Der har været skoleturneringer i Hørsholm og Stenløse, hvor mange børn var ude at spille
Amerikansk Rundbold.
Klubberne kan rekvirere materialet inkl. inspiration til første 5 træningssessioner. Materialet ligger også på lærernes
portaler Educa Læringsportal fra KMD.
c.

Junior arbejde
Der har været afholdt mange stævner for juniorholdene i 2015 samt indendørs DM, en tur til Isreal, Sommercamp i
Stenløse samt en tur til Prag, som også var en stor succes. I år er Prags-turen blevet til en turnering dernede, så det
har været en stor succes.

d. Internationalt
2015 stod i elitens tegn med mange live webcasts fra bl.a. Saskatoon, Canada hvor man kunne følge herrerne.
Næste hold var u19 drengene som spillede EM i Tjekkiet, samt damerne ved EM i Holland og Super Cup i Tjekkiet.
e.

Bestyrelsesmedlem Mette Nissen er blevet udpeget til bestyrelsen i Verdensforbundet, hvor hun arbejder med
udvikling. Et stort tillykke til hende!

f.

Dagligt drift
Linda fra Sekretariatet holder styr på det daglige. Det er en stor fordel for os, at vi har en fast mand på jobbet. Det
letter arbejdet for de frivillige

g.

Licenser i år
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Licensformularen ligger på nettet. Klubberne udfylder formular på nettet og licensen godkendes af Linda. Man kan
derefter se sine licenser på nettet. Først når der står godkendt er man godkendt, dog tæller licensen fra den bliver
registreret. Bestyrelsen modtager gerne ris og ros til ovenstående.
h. Medieudvalget
Bestyrelsen efterlyser nyt medlem. Udvalget bruger bl.a. Facebook som medieredskab. Klubberne opfordres til at
lægge noget ud og tagge venner, så flere ”kommer forbi” sitet, som har vokseværk.

i.

Juniorudvalget
Ingen kommentar

j.

Dommerudvalget
Ingen kommentar. Dommerudvalget er nedlagt.

k.

Eliteudvalget
Dame- og herrelandshold fik begge 13. plads ved VM og EM. Juniorlandsholdet for damerne er overtaget af Izzy.
Izzy er også blevet assisterende træner på herrelandsholdet. Ca. 15 U19 piger skal til Spanien. Herre landshold skal
til EM i Italien og ser frem til VM i Prag i 2018. U19 drenge skal til VM i USA til sommer. Damelandshold skal til
Nordisk mesterskab. Udvalget ser frem til nogle spændende år.

l.

A og Å udvalg
Ingen kommentarer.

3) Kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. (regnskabet er vedlagt som del af Årsrapport 2015,
bilag 2) samt gennemgang af bestyrelsens budget for 2016.
a. Guller gennemgår indtægter og udgifter i 2015 årsregnskab.
Der bliver ikke stillet spørgsmål.
b. Henriette beretter følgende som kommentar til besparelsen af nogle omkostninger i.f.t. budget i 2015.
Forbundet betaler klippekort til timer hos Linda. DIF har aftalt at klippekortet kan bruges til andre formål, bl. A.
mødelokaler, forbunds PR, mm. Bestyrelsen tømmer klippekortet før forbundet benytter egne penge.
c. Regnskabet bliver godkendt enstemmigt.
d. Budget 2016 blev gennemgået:
Under udgifter er der en særlig stor post vedr. Amerikansk Rundbold. Denne udgift er medfinansieret af DIF.
Bestyrelsen mener, at projektet er så vigtig at de vælger at bruge penge på det.
Der blev ikke stillet spørgsmål til budgettet.

4) Fastsættelse af klubkontingenter samt holdtilmeldingsgebyrer for den følgende kommende sæson.
Bestyrelsens forslag til kontingenter og gebyrer:
a) Kontingenter for klubber pr. klubmedlem kr. 20,- dog minimum kr. 200,- pr klub.
b) Gebyrer: Herrer: division 1:
kr. 6.500
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Herrer: division 2. + 3. + Damer
kr. 3.750
Juniorer – U12 og U15, pr. hold
kr. 2.500
U19 – pr hold
kr. 2.500
Andre turneringer (f. eks Super Senior), pr. hold kr. 500
Forslag vedr. fastsættelse af klubkontingenter i 2016 blev vedtaget enstemmigt.

5) Behandling af indkomne forslag.
a) Bestyrelsens forslag til ændringer i DSoF’s Love og Turneringsreglement
b) Klubbernes forslag til ændringer i DSoF’s Turneringsreglement.
Bestyrelsen undlader at stemme i dag, da de udgør så stor en del af det samlede antal mødedeltagere.

Bestyrelsens forslag til ændringer i DSoF’s Love og Turneringsreglement:
Forslag 1.
Forslagsstiller: Forbundsbestyrelsen
Vedrørende:
Love §10, stk. 3
Type: Ændring af eksisterende
Nuværende tekst:
Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes ultimo første kvartal og afholdes efter bestyrelsens nærmere
bestemmelser i Jylland, på Fyn eller på Sjælland.
Forstået ny tekst:
Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes ultimo første kvartal eller senest 2. uge i april og afholdes efter
bestyrelsens nærmere bestemmelser i Jylland, på Fyn eller på Sjælland.
FORSLAG 1 BLEV VEDTAGET ENSTEMMIGT.

Klubbernes forslag til ændringer i DSoF’s Turneringsreglement:
Forslag 1 fra Odense.
Forslagsstiller: Juniorudvalget
Vedrørende:
Turneringsreglement §19, stk. 2
Type: Ændring af eksisterende (sletning gennemstreges, nyt med fed)
Nuværende tekst:
Når der er to outs og catcheren enten er på base eller bliver baseløber, må catcheren erstattes som baseløber af den
spiller, der var inningens 2. out. Dette betragtes ikke som en officiel udskiftning.
Forslået ny tekst:
Når der er to outs og catcheren enten er på base eller bliver baseløber, må catcheren erstattes som baseløber af den
spiller, der var inningens 2. out der er den sidst mulige batter. Dette betragtes ikke som en officiel udskiftning.
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FORSLAG 1 BLEV VEDTAGET.
Teksten skal stå uændret i 2016 og den gamle tekst skal slettes fra turneringsreglement i 2017.
Forslag 1a.
Forslagsstiller: Juniorudvalget
Vedrørende:
Turneringsreglement §24, stk. 9
Type: Tilføjelse af nyt (nyt skrives med fed)
Forslået ny tekst:
I denne række er det påkrævet at batteren bærer hjelm med visir for ansigtet. Modtages et pitch med hjelm uden visir
erklæres batteren out.
Denne regel træder i kraft i sæsonen 2016. (U12)
FORSLAG 1.A BLEV VEDTAGET
16 stemmer for
2 stemmer imod
Forslag 1b. er det samme som Forslag 1a, dog gældende først i sæsonen 2017.
Der blev talt om sikkerheden som fortaler for visir.
FORSLAG 1. B UDGÅR
Forslag 2A
Forslagsstiller: Juniorudvalget
Vedrørende:
Turneringsreglement §24, stk. 10
Type: Tilføjelse af nyt (nyt skrives med fed)
Forslået ny tekst:
I denne række er det påkrævet at pitcheren bærer en maske til at beskytte ansigtet.
En pitcher uden maske bliver erklæret for ulovlig pitcher og følger reglerne derefter.
Denne regel træder i kraft i sæsonen 2016.
FORSLAG 2A FALDET
4 stemmer for
7 imod
8 stemmer ikke
Forslag 2.B er det samme som Forslag 2.A, dog gældende først i sæsonen 2017.
FORSLAG 2.B BLEV VEDTAGET (U12).
17 stemmer for
2 stemmer imod
Forslag 3a
Forslagsstiller: Juniorudvalget
Vedrørende:
Turneringsreglement §24, stk. 11
Type: Tilføjelse af nyt (nyt skrives med fed)
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Forslået ny tekst:
I denne række skal der spilles med bløde bolde, hvis det ene hold fremstiller krav om dette.
Kravet skal fremlægges ved mødet med dommerne og det andet hold før kampen.
FORSLAG 3A BLEV VEDTAGET.
Forslag 3b er det samme som Forslag 3.a, dog gældende først i sæsonen 2017.
FORSLAG 3B FALDER.

Forslag 4
Forslagsstiller: Juniorudvalget
Vedrørende:
Turneringsreglement §24, stk. 12
Type: Tilføjelse af nyt (nyt skrives med fed)
Forslået ny tekst:
Hvis 2 eller flere hold har samme pointtal ved en turneringsafslutning, afgøres den indbyrdes placering således:
1. Resultatet af indbyrdes kampe
2. Differencen af point for og point imod i indbyrdes kampe scorede point
3. Differencen af point for og point imod – i alle kampe i hele turneringen
4. Hvis stadigvæk lige, foretager Forbundet en lodtrækning af den indbyrdes placering
Gælder fra 2017.
Stemmer for: 16
Stemmer imod: 4
FORSLAG 4 BLEV VEDTAGET.
Forslag 5
Forslagsstiller: Juniorudvalget
Vedrørende:
Turneringsreglement §25, stk. 5
Type: Tilføjelse af nyt (nyt skrives med fed)
Forslået ny tekst:
I denne række er det påkrævet at batteren bærer hjelm med visir for ansigtet. Modtages et pitch med hjelm uden visir
erklæres batteren out.
Gælder fra 2017.
Stemmer for: 17
Stemmer imod: 0
FORSLAG 5 BLEV VEDTAGET.
Forslag 6
Forslagsstiller:

Juniorudvalget
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Vedrørende:
Turneringsreglement §25, stk. 6
Type: Tilføjelse af nyt (nyt skrives med fed)
Forslået ny tekst:
I denne række er det påkrævet at pitcheren bærer en maske til at beskytte ansigtet.
En pitcher uden maske bliver erklæret for ulovlig pitcher og følger reglerne derefter.
Gælder fra 2017.
Stemmer for: 17
Stemmer imod: 0
FORSLAG 6 BLEV VEDTAGET.
Forslag 7
Forslagsstiller: Juniorudvalget
Vedrørende:
Turneringsreglement §25, stk. 7
Type: Tilføjelse af nyt (nyt skrives med fed)
Forslået ny tekst:
Hvis 2 eller flere hold har samme pointtal ved en turneringsafslutning, afgøres den indbyrdes placering således:
5. Resultatet af indbyrdes kampe
6. Differencen af point for og point imod i indbyrdes kampe scorede point
7. Differencen af point for og point imod – i alle kampe i hele turneringen
8. Hvis stadigvæk lige, foretager Forbundet en lodtrækning af den indbyrdes placering
Gælder fra 2017.
Stemmer for: 14
Stemmer imod: 2
FORSLAG 7 BLEV VEDTAGET.
7) Valg af bestyrelse og 1 suppleant.
a)

Formand for 2 år, Henriette Gilhøj er først på valg i 2017.

b) Valg af næstformand for 2 år, Bestyrelsen foreslår Mette Nissen-Jakobsen.
Mette Nissen, Hørsholm Barracudas overtager for Jens. Alle stemte for.
c)

Valg af Kasserer for 2 år, Guller Eriksens periode udløber. Villig til genvalg.
Guller genvalgt af 100%.

a)

Bestyrelsesmedlem for 2 år. Posten ledig for 1 år. Pernille Mayland har trådt ud af bestyrelsen.
Paw Marnæs, Stenløse Bulls valgt til posten.

d) Bestyrelsesmedlem for 2 år. Posten ledig for 1 år. Bestyrelsen foreslår Jens Terkelsen.
Mette Jakobsen er trådt ind som næstformand og pladsen som medlem er derfor ledig.
Jens Terkelsen, Hørsholm valgt til posten.
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e)

Bestyrelsesmedlem for 2 år, Henrik Bartholdy er først på valg før 2017.

f)

Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år. Nyt medlem skal findes. Christina Carlsen trådte ud af bestyrelsen.
Jana Asbæk, Ballerup Vandals valgt til posten.
** punkt f) er senere rettet, da posten bør gælde for 2 år. Jana er således valgt til en periode på 2 år.
g)

Valg af 1 suppleant for 1 år. Nyt medlem skal findes.
Camilla Hansen, Amager Vikings og Belinda Borup, Stenløse Bulls er stemt ind som suppleanter.
** punkt g) bestyrelsen har forslået ændring således, at der i 2016 er to suppleanter.
8) Valg af Amatør- og Ordensudvalg + 3 suppleanter.
a) 1 medlem for 3 år, Rune Jon Jensen er ikke på valg før i 2017.
b) Valg af 1 medlem for 1 år, Jan Poulsen er villig til genvalg.
Jan Poulsen genvalgt.
c) Valg af 1 medlem for 1 år, Martin Jørgensen er villig til genvalg.
Martin Jørgensen genvalgt.
c) Valg af 3 suppleanter for 1 år:
 Jonas Kristensen genvalgt
 Thomas Thestrup udgår. Ibrahim Sajid fra Vikings valgt ind.
 Anders Kirkebæk-Jensen ikke villig til genvalg. Benjamin Gorlen fra GSK valgt ind.
9) Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår, at fortsætte med Ernst & Young. Forslaget vedtaget.
10) Eventuelt.
a. Økonomisk model som støtter vores vækst og understøtter udviklingsinitiativer.
b.

”It’s time to move.”
Vi har mistet et par klubber men fået 2 nye: Herning og Middelfart.
Vi har fået en henvendelse fra Holstebro.
Vi vil gerne have flere u12 hold i alle klubber.

c.

Alle U19 spillere på 1-2 træner uddannelsen. Forbundet tilbyder 1-2 træner kursus.
Klubberne får en gevinst på 3.000 kr. hvis 3 eller flere kommer på uddannelsen.

d.

Fremme Amerikansk rundbold. Klubben får 1000 kr. for afholdelse af stævne med 3 eller flere deltagende hold.

e.

Fremme Super senior turnering.

f.

Handleplan for dommer udvalget.

g.

Bestyrelsen vil involvere flere medlemmer i klubberne med disse gulerødder. Derfor udløses bonus ved udførelse
af punkterne i ovenstående handleplaner.
Der diskuteres om man SKAL ud og dømme, hvis man er med på dommerkursus. Bestyrelsen vil ikke kontrollere
hvor mange deltagere faktisk bliver dommer eller træner. Der medfølger altid en risiko for, at ikke alle deltagere
bruger kurset.

h.

Frivillighed: Jens Terkelsen tager ordet.
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Frivilligliste: for hver 20. medlem i en klub skal man stille med 1 frivillig på listen. Disse personer kan Tine trække
på. Man kan arbejde med en bestemt projekt eller hele året i forbundsregi.
Hvis man ikke opfylder kvoten som klub får klubben et gebyr på 30 kr. pr medlem i klubben.
Medlemmer af udvalget i bestyrelsen tæller med på Listen.
Bestyrelsen kommer med flere detaljer omkring Frivilliglisten senere på året.
Hvis man laver en nettotilvækst i klubben udløser det en gevinst på 200 kr. pr nyt medlem.
i.

Rod tager ordet. Formand for Århus Baseball Softball Klub og formand for Dansk Baseball Klub.
Rod Moores tale til Repræsentantskab i DSoF 2 april 2016
Kære softbold venner
Udover at være formand for Århus Baseball Softball klub, har jeg den anden kaskette, som mange af jer ved – det er, at jeg er
formand for Dansk Baseball Forbund og har været det siden 2008. Eftersom I måske får ikke så meget nyheder om baseball i
Danmark, vil jeg her rapportere lidt om baseball aktivitet og ønsker for fremtiden, hvis I er interesseret? Eftersom jeg har
forberedt et udsagn på mit modersmål, vil jeg håbe på at det er i orden at jeg fortsætter på engelsk. (Det var OK med
Repræsentantsskabet.)
After a 10 year pause, baseball started the DM up again in 2014 with three teams. This year, we shall have 5 teams in the DM –
4 in the West and 1 in the East. We are proud of this accomplishment, given the lack of DIF support since 2009. We run on
fumes sometimes, but with help from the international baseball community, we have managed thus far, in spite of a lack of DIF
funding.
I want to take this opportunity to point out that I have been loyal to softball and its development during my time as president
of Danish baseball and while also working with development of baseball. I feel I have acknowledged the interests that
organized softball has had with its center in eastern Denmark, by proposing a 7-year development strategy that would promote
baseball growth mainly in the open market of the Western regions of Denmark. And even THEN I have always encouraged new
clubs to become members of BOTH the softball and baseball federations. Why is this? Because whether some individuals within
baseball or softball like it or not, we are in the same boat and we are trying to keep our boat afloat. Here I hasten to refer to
the shining example of the fusion of International Softball Federation and International Baseball Federation into a World
Baseball Softball Confederation in 2014 so that baseball and softball as brother and sister sports can return to the Olympics in
2020. Baseball and Softball have had their annual European meetings together since even before that time. As president of
Danish baseball, I am often asked at these meetings why baseball and softball in Denmark are still separated and I am always
embarrassed to admit that, in spite of international developments and my own good intentions and my any-kind-of ball loyalty,
I can’t fully explain this paradox to an interested outsider.
I can, but I won’t list numerous examples in which I have gotten a feeling that the board of DSoF has wanted baseball to go
away or be invisible, instead of embracing our common interests and branding opportunities. Does this confusion come
because DIF only recognizes softball presently? Or would it be there no matter what? Is it because men’s softball would feel
threatened by baseball growth? If so, how real is such a threat, given non-competitive, cooperative reassurances by yours
truly? The Czech Republic has both good men’s baseball and good men’s softball. The Czechs don’t see it as a problem.´ Don’t
we as softball players enjoy watching baseball games and find inspiration in them? Aren’t we really birds in the same nest?
Can’t we get to the heart of the baseball-softball challenge and the reticence of the softball federation about baseball
development in Denmark? Baseball-softball is headed for the Olympics again in 2020 most likely, so why not practice the
Olympic spirit here at home, think more positively about our sport and be more willing to work together.
So here is my proposal: Given the “West first” strategy of DBaF, DSoF should WELCOME any-kind-of ball development in
Western Denmark in mutual cooperation. I would like to sit down with the DSoF Board and begin discussions about the barriers
within our own lines and then our common grounds in growing baseball softball in competition with other sports in Denmark.
Amerikansk Rundbold is important to BOTH baseball and softball, and there are other project ideas we could also try such as
Little League International and Pony League competitions, given that DBaF is already chartered.
Baseball in Denmark is here to stay friends and we need to be together to face the challenges that our baseball softball sport
faces in competition for it’s market share with all other sports in Denmark.
Yours truly, Rod Moore

DBaF President
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j.

Skoleundervisning:
Fra bestyrelsen er der et ønske om, at klubberne overvejer at betale sine unge trænere.

k.

Kurt, Bulls, tager ordet:
Vedrørende junior stævner og kamp:
o Der er regler til DM’er, som vi må fastholde.
o Ingen pitch mellem innings.
o Max. 2 innings reglen er ikke helt gennemtænkt. Hvis inningen går hurtigt kan kampen overstås meget,
meget hurtigt. Bedre at sætte kamp til 45 min.

l.

Nogen stiller følgende spørgsmål:
Hvad betyder: Paragraf 31. Slutspillets form skal være meddelt fra forbundet senest….
Jens Terkelsen forklarer, at reglen er at forbundet skal fortælle hvordan slutspillet afholdes, om det er 3. mod 4.
plads, osv eller med semi-finaler og finaler eller ingen slutspil.
Skattefri vederlag til klubbens trænere kan gives uden den store bogholderi. Max 5.700 kr. pr. træner. Hvis man
går over beløbet skal træneren betale skal af HELE beløbet. Man må dog godt være træner i flere klubber med
ikke-beskattet vederlag. Køregodtgørelsen gives ved siden af.

m. Tina tager ordet: Frivilligheds dag.
Vi har nogle stærke klubber. Vi mistede dog 3 klubber sidste år, så det er vigtigt at de tilbageværende klubber
fortsætter med at stå stærke. Man kan lave nogle forløb i klubberne – f.eks. Klubudviklingsprojekt ”Bevæg dig for
Livet”.
Stenløse er gået i gang med projektet. Man kommer igennem nogle faser i processen, som vil være med til, at
udvikle klubben og gør at den står stærkere.
Kontakt Tina eller DGI for at få yderligere information. Det er sjovt at udvikle klubber og se fremgang.
n.

Toni Olsen foreslår, at forbundet hjælper f.eks. Gilleleje med at komme i gang med amerikansk rundbold el.lign.
Man kan f.eks. finde gamle medlemmer og bede dem tage imod opfordring.
Tina forklarer: træner uddannelsen følger hele forløbet, idet der skal være nogen til, at gå ind i dag institutioner og
SFO’ere for at undervise i Amerikansk Rundbold. Det går hånd i hånd.

o.

Jonas er blevet ny uddannet dommer på Europæisk plan.

p.

Diplomer for gennemført Træner 1 og 2 uddannelse blev uddelt. Kurserne er på 66 timer og fordelt på 5 moduler.
Mette Nissen, som er uddannelsesansvarlig udleverede diplomerne.
Bestået træner 1:
(2015: 8 deltagere – alle gennemført)
2016: 6 nye deltagere på niveau 1 – alle gennemført:
Benjamin Gorlen
Nicolas Hertz
Dennis Nielsen
Christina Carls
Anna Louise Willumsen
Helle Sylvest
Bestået træner 2:
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2016: 7 deltagere (fra Træner 1 kursus) – alle gennemført.
Frode Lindter
Tomas Svendsen
Ibrahim Sajid
Michelle Cantor
Lars Køster
Jytte Overgaard
Hana Ghali
ESF har nævnt vores træner kursus og ønsker lignende i andre lande.
o. Årets Træner og Årets Frivillig blev kåret:
Årets træner: Tomas fra Vikings
Årets frivillig: Lars Nielsen, GSK
Mødet afsluttet kl. 13.30.
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