Til SVBK’s
Projektdommere, bestyrelse og udvalg
Sjællands Volleyball Kreds
Idrættens Hus
Brøndby Stadion20
2605 Brøndby

Idrættens Hus, d. 3. december 2012
Referat fra DU-møde onsdag d. 28. november 2012
Deltagere: Sten, Arne og Tina (referent)
Afbud: Rebecca, Kristine og Peter
1.

Protokol
Intet at bemærke.

2.

Orientering
Tina oplyste, at seminaret den 16. og 17. november 2012 var blevet aflyst grundet for få tilmeldte. Der er
sendt en mail rundt til klubberne, for at undersøge hvorfor.

3.

Dommerkurser
Status på kurser – Sten har kursus i Køge den 29/11-12 (teori) og praktik den 6/12-12.
A-dommerkursus i januar – er planlagt til at finde sted den 11/1 og 12/1-13. Sted pt. ukendt. DU melder
retur til Peter, hvem som møder fra DU, når påsætningen i DT kendes.
Var det muligt at afstemme antallet af kurser i en given periode med instruktørerne inden man begynder
at finde datoer med klubberne? Bare en ide til fremtiden – Dette punkt blev drøftet, og vi blev enige om, at
man pt. ikke kan gøre det, idet man ikke kender behovet og tidspunkterne for kurserne, før de opstår, og
der er nok kursister.

4.

Budget
Hvad siger vi til budgettet. For DU er der en nedskæring på kr. 5.000 på dommertransport. Dette punkt
blev drøftet, og vi blev enige om at vi følger indstillingen fra FU. Det blev besluttet, at vi på det næste DUmøde den 16. Januar 2013 skal lave en prioritetsliste for påsætningen, så vi har det sort på hvidt. Punktet
udskudt til 16. Januar 2012, idet vi kun var 3 tilstede til dagens møde.
Ellers ingen ændringer i forhold til ønsket

5.

Påsætninger i DVBF regi
Seneste udfordring var påsætningen til NCC, der gik ud over en klub med en dags varsel.
Punktet blev drøftet og vi blev enige om, at det nok er et problem, som vi ikke helt kan undgå. Dog blev vi
enige om, at hvis man som dommer har andre aktiviteter, som man prioriteter (feks. Liniedommertjanser),
så henstiller DU til, at man undgår påsætning i de pågældende perioder, som på forhånd er kendt. Blandt
andet 20. Januar 2013 og 25. januar – 27. januar 2013 og KP-finalestævnet, man bør i stedet efterpåsætte sig,

6.

Udviklingsplaner
Status på tilbagemeldinger. Hvem mangler vi?
Hvordan kommer vi videre med udviklingerne (snak med de enkelte dommere)
Handleplaner – oplæg til udspecificering af handleplanerne
Vi blev enige om, at vi pga ressorcemangel (2 medlemmer væk fra 2013) ikke vil rykke for de
udviklingsplaner, som mangler dog med undtagelse af Tomasz og Ondrej, som DVBF (Hassan) har bedt
os om at evaluere. Vi vil i stedet bruge krudtet på dem, som har reageret og indsendt udviklingsplaner. Vi
besluttede, at vi pt. ikke prioriterer de DT-dommere, som er i projektet, idet de forhåbentlig får feedback i
DT og af hinanden. Det blev derfor besluttet, at man har et par stykker, som hvert DU-medlem er
ansvarlig for (pt Kristine undtaget). Når man har været ude at dømme med en af disse dommere, skriver
man lige en kort evalueringsmail og sender til DU. Tina vil samle dem sammen ved sæsonslut, hvorefter
DU laver en fælles feedback på et møde ved sæsonslut, og derefter vil den ansvarlige melde retur til den
enkelte dommer.
Peter rykker Ondrej og Tomasz for udviklingsplaner.

7.

Visioner
Vedtagelse af handleplaner (udkast vedhæftet)
DU godkendte udkastet som vedhæftet.

8.

Næste møde
DU-møde 16. januar 2013 kl. 16.30 i Idrættens Hus
Påsætningsmøde 16. januar 2013 kl. 19.30 i Idrættens Hus

9.

Evt.
Arne oplyste, at han stopper i DU med udgangen af sæsonen i 2013.
DU besluttede, at vi skal have et punkt på næste møde den 16. Januar 2013 lydende: DU´s fremtid?
Referent
Tina

