REFERAT
Idrættens Hus, 15. april 2015

TURNERINGSUDVALGSMØDE
7. april 2015 kl. 17.30
SVBK kontor (Idrættens Hus)

Deltagere:
Afbud:

Ernst Knudsen, Henrik Pape, Mads Haastrup, Mikkel Ruhnau og Christina Cassone (referent)
Ingen

0

Velkomst, mad og dagsorden

1

Protokol
DU: Tobias og CC er så småt ved at gå i gang med at sætte et møde op med dommerne.
FU: reminder om at undersøge de 60,- for alt. stævner vi afgiver til DVBF.

2

Orientering



3

Turnering









4

Ernst og CC har orienteret om møderne om kredsstrukturen i fremtiden. Vi beholder umiddelbart
strukturen i sin nuværende form. Kredsene har dog fået en plads hver i BUSG.
Oprykning til 3. div.: 4 herrehold (Gentofte, Himmelev, Næstved og DMI) og 3 damehold
(Olympiakos, TIK og USG).

Medaljerne er uddelt (undtagen Mix 1 da de mangler at spille sidste og afgørende kamp)
Tilbudsordning for nye hold i 2015-16: forslag om at beholde ½ pris.
Forslag om at KP er gratis for hold med turneringshold.
GP for seniorer giver ikke mening at forsøge igen på det.
Status på holdene (op- og nedrykning i serierne internt)
Ændre til 9 hold i DS og serie 1 og mix 1, 6 hold i kval i foråret. Det giver mere luft i weekenderne
så det ikke bliver så presset.
Kredspokal 15-16: evt. første runde hvor man kunne spille alle kampe i samme hal som stævne.
Status på ansøgning for ekstraordinære pladser (frist: 17. april): ingen indkomne endnu.
Alt. stævner har et ekstra stævne i foråret (6 i alt).

Kredspokalfinaler
CC: der er ved at være styr på det. Påsætter dommerne så snart jeg har en tilbagemelding om hvem
der kan komme.

5

Propositioner
Mads og CC koordinerer. CC starter rettelserne og sender til Mads.

6

Budget 2015
Der er revideret lidt i budget, bl.a. indtægter fra færre hold da vi afgiver 7 hold til divisionerne uden at
få hold retur.
Turneringsgebyrer 2015-16: skal ikke stige.

REFERAT
7

Rep.møde
Alle stiller op igen til TU.

8

Næste møde
Aftales efter rep.møde

9

Evt.
Pape: Der er nogle hold på Sjælland (Herfølge, Vordingborg, Langebæk, Rønnede, Haslev) som
arrangerer selv småstævner internt. Det er ikke ifm. DGI.
Kunne man undersøge om man kunne evt. lave et stævne-/turneringstilbud til dem?
CC: man kunne måske lave et Kbh og et sjællandsk mix 2 række?

Venlig hilsen,
Christina Cassone
Kredssekretær

