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Referat af Repræsentantskabsmødet 2020 i Dansk Softball Forbund afholdt 
virtuelt den 26. april 2020 
 
 
Repræsenteret: 12 klubber var tilmeldt og 19 fremmødte og derudover deltog 5 bestyrelsesmedlemmer 
- stemmeberettigede i alt 25. 
 
Referent: Marianne Ipsen, IKC 
 

Dagsorden for repræsentantskabsmødet 2020 
 
1. Valg af dirigent. – Bestyrelsen foreslår Lis Castro. – valgt 
 
Formanden bad om eventuelle kommentarer i forbindelse med at mødet blev et virtuelt indkaldt mødt. 
Der var ingen kommentarer til dette. 
 
2. Forbundsbestyrelsens beretning, herunder udvalgsberetninger. 

a) Bestyrelsens Årsberetning 2019.  
 
Formanden gennemgik beretningen – se vedhæftet. 
 
Årets Frivillige 2019 – Lisa Guldager Tornberg, Ballerup Vandals – Årets Trænere 2019: Mikael Larsen 
og Simon Hansen, Bulls. Til lykke til alle. 
 
Der blev stillet spørgsmål om der var ændrede mål i sigte fra DIF i forbindelse med coronaen – Der er 
endnu ikke kommet nogen oplysninger om dette.  
 
 

b) Årsberetninger fra DSoF’s udvalg 2019. 
 
Formanden gennemgik disse – og der var ikke umiddelbart spørgsmål til beretningerne. 
Formanden omtalte at der har været en enkelt sag i A&O – som har været i DIF og skal genoptages. 
 

 
3. Den økonomiansvarlige fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. (Regnskabet 

vedlagt som del af Årsrapport 2019) - Placeret i Årsrapport 2019, Bilag 2.  
Samt gennemgang af Budget for det kommende år 
 

Ejnar Mikkelsen gennemgik præsentation som er vedhæftet. 
 

Spørgsmål fra Philip ÅBSK: Hvorfor bruger vi flere penge på eliten? 
Iflg. formanden skyldes det bl.a. at der kom en ekstra turnering – U18 som ikke var budgettet fra. 
 
Hvorfor er elitebudgettet endnu større for 2020? 
Jens T. svarede: Der skulle have været deltagelse i flere EM’er i 2020 – men måske bliver dette ikke til 
noget på grund af coronaen. 
 
Regnskabet blev godkendt efter afstemning.  
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4. Fastsættelse af klubkontingenter samt holdtilmeldingsgebyrer for den følgende kommende 

sæson. 
Bestyrelsen foreslår følgende kontingenter og gebyrer: 
 
a) Kontingenter for klubber: pr. klubmedlem kr. 20,- dog minimum kr. 200,- pr. klub. 
b) Gebyrer:  

U12 - første hold 1.750  Damer 1. Hold 4.500 
U12 - andet hold 1.250  Damer 2. Hold 2.500 
U15 3.000  Herrer 1. Div 6.500 
U19 1.750  Herrer 2. Div 4.500 
Slowpitch 1.500    
          
 

Godkendelse af kontingenter for klubmedlemmer og hold tilmeldinger blev godkendt. 
 
 
5. Behandling af indkomne forslag. 

a) Ballerup forslag til ændring i Turneringsreglementet §25 

Der var spørgsmål fra Jonas, Odense Giants - Spørgsmål fra Jan, Lyngby – og Jens T. Hørsholm og 

Niels Kirstein, Egedal, – Philip ABSK samt flere, som blev besvaret af formanden. Der blev stemt og 

forslaget er vedtaget fra sæsonen 2020 dog med de aftalte ændringer fra Formanden/Dommerudvalget 

angående hvad der sker, hvis bolden rammer træneren. 

 

b) Ballerup forslag til ændring i Turneringsreglement §25 stk. 5 

Der kom flere kommentarer fra flere af klubberne, som blev besvaret af formanden. 

Afstemning om forslaget:  Forslaget blev vedtaget fra indeværende sæson. 

 

c) Dommerudvalget forslag til ændring i Turneringsreglementet §21 

Dommerudvalget ved Jonas fremlagde kort forslaget. 

Forskellige kommentarer fra hhv. Kokkedal og Århus, som blev besvaret af Jonas og uddybet af Jens 

J. Kommentarer fra Bulls om brug af bat uden serienummer og mærke, som er slidt af – så kan battet 

ikke umiddelbart bruges. 

Afstemning fra indeværende år 2020: Forslaget er vedtaget. 

 

d) Dommerudvalget forslag til ændring i Turneringsreglementet §28 

Forslaget blev forelagt af Jonas, dommerudvalget. 

Der stemmes om 5d stk. 2b først – for indeværende år:  

Forslaget er vedtaget. 
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Forslag 5d - stk. 3 Pitching 

Forskellige kommentarer til dette.  

Der skal laves en ændring med ny tekst: Et lovligt pitch betragtes som en strik, hvis bolden rammer 

home plate, eller for forlængelsen heraf.  

Der stemmes om 5d stk. 3 – fra indeværende år: Forslaget blev vedtaget med ændringen. 

 

Stk. 4 - Batting: 

Afstemning: Forslaget blev vedtaget.  

 

 
 

6. Valg af bestyrelse og 1 suppleant. 
a) Formand for 2 år. Henriette Gilhøj er først på valg i 2021 -  

b) Næstformand for 2 år. Mette Nissen Jakobsen er på valg i 2020 – villig til genvalg - genvalgt 
c) Økonomiansvarlig for 2 år. Ejnar Mikkelsen er på valg i 2020 – villig til genvalg - genvalgt 
d) Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år Jens Terkelsen er først på valg i 2021 

f) Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år Camilla Hansen er på valg i 2020 – villig til genvalg - 

genvalgt 
g) Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år Natasha Rindom er først på valg i 2021 

h) Valg af et bestyrelsesmedlem for 1 år - Jonas Kristensen Odense Giant – valgt  
i)  Valg af en suppleant for 1 år. Rod Moore er på valg – er villig til genvalg - valgt 
j)  Valg af en suppleant for 1 år Darin Craig suppleant valgt 
 

7. Valg af Amatør- og Ordensudvalg  
De juridisk kyndige: 

a) Tina Buur Johansen – ikke på valg 
b) Nicholas Symes –på valg i 2020 – villig til genvalg - valgt 
c) Helene Valbjørn – ikke på valg 

De softball kyndige: 
a) Jonas Balck Kristensen (Giants) – først på valg i 2021  
Jonas udtræder, da han er indgået i bestyrelsen –  
 
Dennis Nielsen fra Bull er villig til valg og blev valgt. 
Martin (KIK/Hur) - først på valg i 2021 

 
8. Valg af revisor 
 
Bestyrelsen forslår EY – valgt! 
 
 
9.  Eventuelt. 
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