
 
 

 

Referat af Repræsentantskabsmøde i Dansk Softball Forbund afholdt i 
Ballerup den 25. marts 2017 

 
Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 7 bestyrelsesmedlemmer deltog. 
Referent: Jana Asbæk, Bestyrelsen 
 
1. Valg af dirigent 
Lis Castro blev valgt ved akklamation  
Dirigenten konkluderede, at Repræsentantskabet var lovligt indkaldt, hvorfor forsamlingen var 
beslutningsdygtig. 
 
2. Bestyrelsens beretning:  
Er at finde i det udsendte materiale på side 5. Der fulgte en kort gennemgang fra formanden.  
Der var ingen yderligere spørgsmål. 
Formanden viste, at vi omsider kunne fremvise en medlemsvækst på 8% – Det var især at se på  
ungdomssiden (op til 12 år) og hos de ældre. Det kan måske tilskrives udviklingen i 
Supersenior/Slowpitch (30+), men da disse opgøres separat er det kun gisninger 
 
Kommunikationsudvalgets årsberetning ses i det udsendte materiale side 7. 
Medieudvalgets årsberetning blev godkendt af repræsentantskabet 
 
Juniorudvalgets årsberetning ses i det udsendte materiale side 7. 
Juniorudvalgets årsberetning blev godkendt af repræsentantskabet 
 
Dommerudvalgets årsberetning ses i det udsendte materiale side 9. 
Dommerudvalgets årsberetning blev godkendt af repræsentantskabet 
 
Turneringskoordinatorens årsberetning ses i det udsendte materiale side 9. 
Turneringkoordinatorens årsberetning blev godkendt af repræsentantskabet 
 
Amatør- og Ordensudvalgets årsberetning ses i det udsendte materiale side 10- 
Amatør- og Ordensudvalgets årsberetning blev godkendt af repræsentantskabet 
 
Turneringskoordinatoren  (materialet side 9), Amatør- og Ordensudvalget  (materialet side 10).  
 
3. Kassereren fremlægge det reviderede regnskab 
Regnskabet ses i det udsendte materiale som en del af Bilag 2: DSoF- Årsrapport 2016 
Kassereren gennemgik regnskabet med følgende kommentarer: 

• Administrationsudgift er højere en forventet da flere opgaver er lagt i KUF. 
Ingen yderligere spørgsmål eller kommentarer og regnskab blev godkendt.  
 
Budgettet for  2017 blev fremlagt. Der budgetteres med et mindre underskud. 



 
 

 

• Der er nogle ændringer i rejsetildskud så der er en tættere knytning til antallet af rejsende 
og antal rejsedage. 

• Udviklingskonsulenten Tina Jensen overgår til en fuldtidsstilling 
 

4. Fastsættelse af klubkontingenter samt holdtilmeldingsgebyr fro den følgende 
kommende sæson 
 

a) Kontingenter for klubber: pr. klubmedlem kr. 20,- dog minimum kr. 200,- pr. klub.  
b) Gebyrer: 

a. Herrer: gruppe/ division 1.: kr. 6.500  
b. Herrer: gruppe/ division 2. + 3. + Damer: kr. 3.750  
c. Juniorer - U15 og U12, pr. hold kr. 2.500  
d. U19 - pr. hold. kr. 2.500  
e. Andre turneringer (f.eks. Super Senior), pr. hold: kr. 500 

Der er foretaget afstemning – vedtaget. 
 
5. Behandling af indkomne forslag 

Bestyrelsens ændringsforslag  
 
Forslag til nyt A&O 
Profesionnelle frivillige med juridisk baggrund – 3 til 5 af sådanne suppleret med 2, der har 
softball baggrund. Meningen er, at niveauet hæves og enhver mulighed for inhabilitet eller tvivl 
om inhabilitet fjernes. Det kan være svær at finde kandidater, som ikke er indhabile i vores lille 
sportskreds. 
Afstemning: mod: 0, Undlod at  stemme 0, For 12 stemmer 
Forslaget er vedtaget  
 
Ny tekst i Love § 15, stk 1-4 
Kapitel 6 - Amatør- og Ordensudvalget (A&O) 
 
§ 15 Sammensætning og organisation 
 
Stk. 1  A&O vælges af repræsentantskabet. Der vælges mindst tre og højst fem medlemmer, 
der alle så vidt muligt skal have erfaring med juridisk sagsbehandling. Medlemmerne vælges 
efter tur for tre år ad gangen. 
 
Stk. 2  Foruden de i stk. 1 nævnte medlemmer vælges to rådgivere med softball idrætslig 
indsigt, der kan bistå A&O ved sagens behandling. Rådgiverne vælges efter tur for to år ad 
gangen. Rådgiverne har ikke stemmeret i forbindelse med sagens afgørelse. 
 
Stk. 3  A&O vælger selv sin formand og en eller flere stedfortrædende formænd. 
 



 
 

 

Stk. 4  Efter en sags modtagelse afgør formanden eller den stedfortrædende formand i sagen, 
hvor mange medlemmer af A&O, der skal deltage i sagens behandling. Dog skal der deltage 
mindst tre medlemmer. Herudover bistås A&O af mindst én af de efter stk. 2 valgte rådgivere, 
hvorom beslutning tilsvarende træffes af formanden eller den stedfortrædende formand i 
sagen. 
 
Stk. 5  A&O træffer afgørelse ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er 
formandens eller den stedfortrædende formands stemme afgørende. 
 
Konsekvensen er, at dagsorden ændres ved punkt 7. 
 
Ny tekst i Love § 10  
 
§10  stk.2 

7. Valg af Amatør- og Ordensudvalg + 2 rådgivere 
 
 Derudover blev ændringen af Love § 16 godkendt: 
 

Ny tekst i Love § 16 
 

§16  Stk. 5 Udvalgets kendelser kan af sagens parter appelleres til DIF-IDRÆTTENS HØJESTE 
APPELINSTANS. Appelfristen er 4 uger fra afgørelsens dato, hvilket skal tilkendegives den/de 
pågældende samtidig med kendelsens forkyndelse. 
 
 
Juniorudvalgs ændringsforslag: 
§ 23. Ændring af U12 turnering fra 9 mandshold til 6 mandshold 
Ændringen vedrører antallet af spillere på banen, der lægges op til at spille med 6 i stedet for 
12 på banen ad gangen. 
 
Herefter fulgte en længere debat. En del mente at de ni spillere skulle fastholdes for at holde 
relationen til ”rigtig” softball og give nye mulighed for at starte i outfielden. En anden gruppe 
mente, at det var vigtigt at tilpasse spillet til spillerens alder og antal. Muligheden for at spille 
med begge dele efter aftale blev diskuteret, men til slut var der enighed om, at der skulle være 
sammenhæng igennem hele turneringen og der blev skredet til afstemning. 
 
Afstemning: § 23: imod: 5, stemmer ikke: 4, for: 7 
Forslaget er vedtaget 
 

  



 
 

 

Ny tekst i Turneringsreglementet § 23 
§23  
Stk. 1  I denne række må de hold, der for U15 har færre end 9 spillere og for U12 har færre 
end 6 spillere gerne må låne spillere fra andre hold, når følgende er opfyldt ... 
 
Stk. 3  Afvikling af kampe med mindre end 9 spillere eller 6 spillere i U12, dog minimum 7 
spillere og 5 spillere i U12, på et hold kan ske på følgende måde: ... 
 
§ 24. Ændring af U12 turnering: Fra Tee- til Toss ved 4 balls 
En enkelt præcision omkring nul-stilling af counten blev tilført forslaget 
 
Afstemning: § 24: imod: 0, stemmer ikke: 2, for: 13 
Forslaget er vedtaget 
 
Ny tekst i Turneringsreglementet § 24 
U12 
 
Stk. 1  Denne række spiller med en pitcherafstand på 12,19 m. 

A) Ved 6. spiller kampe sætte outfield fence i en afstand af 36 meter fra home plate
 begyndelse. 
Stk. 8  Ved 9./6. batter bytter holdene side, når ... 
Stk. 9  I denne række kan en batter ikke opnå en base on balls (walk) eller hit by pitch. Opnås 
fire dømte balls eller hit by pitch, træder den ene basecoach ind i batterboxen modsat batteren 
for at toss’e bolden til batteren. Basecoachen skal være placeret således, at minimum. en fod 
er inde i batterbox’en. Counten nulstilles og basecoachen begynder at toss’e efter tilladelse fra 
dommeren. Batteren har 3 forsøg (sving) til at ramme bolden, rammes denne ikke på det 3. 
forsøg kaldes batteren Out. Rammes bolden dømmes denne på samme vilkår som ved 
almindeligt pitch. Batteren kan ikke få en tredje strike på en bold dømt foul i forbindelse med 
slag ved toss. Det er ikke tilladt at bunte ved slag fra toss. Sker dette efter dommerens skøn, 
kaldes batteren out og bolden er død. Når der battes på toss skal pitcheren fra det forsvarende 
hold være placeret i den trekant der dannes af 1., 2. og 3. base. 
 
§ 25. Ændring af U15 turnering: Fra Tee- til Toss ved 4 balls, samt rettelse af fejl i 
Turneringsreglementet om at man ikke kan få en walk. 
En enkelt præcision omkring nul-stilling af counten blev tilført forslaget 
 
Afstemning: § 25: imod: 0, stemmer ikke: 3, for: 14 
Forslaget er vedtaget 
 
Ny tekst i Turneringsreglementet § 25 
U15 
Stk. 7  I denne række kan en batter opnå en base on balls (walk) eller hit by pitch, dog ikke 
sidste batter. Hvis sidste batter opnår fire dømte balls eller hit by pitch, træder den ene 
basecoach ind i batterboxen modsat batteren for at toss’e bolden til batteren. Basecoachen 
skal være placeret således, at minimum en fod er inde i batterbox’en. Counten nulstilles og 



 
 

 

basecoachen begynder at toss’e efter tilladelse fra dommeren. Batteren har 3 forsøg (sving) til 
at ramme bolden, rammes denne ikke på det 3. forsøg kaldes batteren Out. Rammes bolden 
dømmes denne på samme vilkår som ved almindeligt pitch. Batteren kan ikke få en tredje 
strike på en bold dømt foul i forbindelse med slag ved toss. Det er ikke tilladt at bunte ved slag 
fra toss. Sker dette efter dommerens skøn, kaldes batteren out og bolden er død. Når der 
battes på toss skal pitcheren fra det forsvarende hold være placeret i den trekant der dannes af 
1., 2. og 3. base. 
 

6. Valg af bestyrelse og 1 suppleant 
a) Formand Henriette Gilhøj blev genvalgt for to år 
b) Næstformand  Mette Nissen er først på valg i 2018 
c) Kasserer Guller Eriksen først på valg i 2018 
d) Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Paw Marnæs- genvalgt for to år 
e) Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Jens Terkelsen – genvalgt for to år 
f) Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år i stedet for Jana Asbæk – Camilla Hansen valgt i en etårig 

periode  
g) Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Belinda Borup- genvalgt for to år 
h) Valg af  suppleant bestyrelsesmedlem for 1 år – Rod Moore blev valgt med applaus 

 
7. Valg af Amatør- og Ordensudvalg 

De juridisk kyndige: 
a) Birka Wendy Nielsen – valgt 
b) Caroline Smith –valgt 
c) Kevni Iljazovski – valgt 
d) Mette Melgaard –valgt 
e) Nicholas Symes – valgt 
 

De softball kyndige: 
a) Jonas Balck Kristensen (Giants) er valgt ind 
b) Martin (KIK/Hur) er valgt ind 

 
8. Valg er revisor  
DIF’s revisor er genvalgt 
 
9. Eventuelt 
Årets træner 2016: Ryan Kombrink fra Stenløse 
Årets frivillige 2016: Jens Jakobsen fra Hørsholm 
 
Jytte Kristensen, GSK: Er glad for, at juridisk bistand kommer til A&O udvalgt og taler om sidste års 
oplevelse i forbindelse med flytningen/ændring af nogle damekampe. 
 
Formanden gennegik strategi processen for DsoF for 2018-2021. De strategiske spor blev præsenteret 
og de foreløbige udgaver af de endelige resultatmål gennemgået. 
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