REFERAT
Idrættens Hus, 24. februar 2016

TURNERINGSUDVALGSMØDE
Tirsdag 23. februar 2016 kl. 17.30
SVBK kontor (Idrættens Hus)

Deltagere:
Afbud:

Ernst Knudsen, Mads Haastrup, Henrik Pape, Mikkel Ruhnau og Christina Cassone (referent)
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Protokol
i.a.b.
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Orientering
Økonomi – regnskab 2015 er ved at blive lukket. Vi kommer ud med et pænt overskud samlet set.
Det ser også positivt ud på turneringsposterne.
CC har også finjusteret budgettet 2016 så det afspejler lidt mere de sidste års regnskaber.
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Kredsturnering
 Status: vi er nået ca. halvvejs i forårsturneringen og det går stille og roligt uden de store
udfordringer.
CC skriver ud når vi nærmere os medaljeudlevering (medaljerne er bestilt).
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Kredspokalturneringen
 Status på turneringen
Vi er ved at få afviklet kvartfinalerne i herrer og damer færdigt. VAGS er videre hos herrerne
og Rosenlund og Amager er videre hos damerne.
I Mix er man færdige med kvartfinalerne og der er allerede trukket lod om semifinalerne:
Farum-Holte møder KSV mens Glostrup gæster VAGS.
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KP-finaler – 23. april i Friheden IC

Propositioner/Reglementer


Til næste sæson: forslag om at medtage indbyrdes kampe fra efteråret til foråret.

Forslag fra Bestyrelsen:
 Der opfordres til at kigge på at kunne forlænge sæsonen i begge ender. Evt. en weekend før
i september og t.om. april i foråret.
Det bliver svært at starte sæsonen tidligere, men en klar mulighed at forlænge sæsonen i
foråret t.o.m. april.
I efteråret beholder vi 9 hold i bedste række og som udgangspunkt 8 i de næste rækker.


Ændre kravene til dommerkvalifikationerne i kredskampene således at det hedder A-, Beller Basisdommer i alle kredskampene. Dommerhonoraret ens uanset om man er A-, B –
eller Basisdommer, dog uændret hvis man i dommerprojektet.
Der vil desuden blive strammet op når der tjekkes kampskemaerne ifm. dommerkvalifikationerne i DS-kampene for resten af sæsonen.
Der kigges på propositionerne på et senere TU-møde men forslaget er at skrive ”en af DVBF
godkendte dommeruddannelser”.

REFERAT
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Andre sager
 Gebyrer i Kbh Kommune for voksne udøvere over 25 år fra sæsonen 2016-17.
DIF er gået ind i sagen og vi afventer.
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Kredskampskemaet
Teksten på bagsiden er forældet og skal rettes når nye skal bestilles. Vi overvejer at
udarbejdet kampskemaerne elektronisk ligesom ungdomskampskemaerne så klubberne selv
kan printe dem ud – evt. med kampinformationerne direkte.
Det er også en udfordring at man ikke kan se hvem der skal serve på kredskampskemaerne.

Rep.møde
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Definitionen på ”Laveste række” i propositionerne.
Vi beholder definitionen, men vi vil kigge på om man kunne udvide tilladelsen om at spille
med 5 spillere til flere rækker.

Dato: 11. maj i Taastrup IC
Beretning: Ernst

Næste møde
4. april 2016
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Evt.
Streaming projektet i DVBF: mere information om finansiering kommer til DVBF rep.møde 21/5.

