REFERAT
Idrættens Hus, 7. september 2015

TURNERINGSUDVALGSMØDE
25. august 2015 kl. 17.30
SVBK kontor (Idrættens Hus)

Deltagere:
Afbud:

1

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

Protokol
Intet.

2

Orientering
Vi skal have aktiveret DU. Der kigges på evt. medlemmer til DU.
Nyt projekt i DVBF om rekruttering af nye dommere.

3

Kredsturnering


Status
På trods af at vi afgav 7 hold til 3. division, er der godt fyldt op på alle rækkerne. Der er
kommet mange nye hold (er det ungdomsspillere/hold der rykker op?).
Damer: Diramo (DS1) og Glostrup.2 (DS2) trukket, 4 nye hold i DS2.
Herrer: 4 nye hold (Hvidovre.3, DMI.2, LUI og Roskilde)
Mix: Amager.3 trukket. Nyt hold: DTU
Nye mix-hold er svært at få fat i. Grundes det til at de ikke kender vores system, ikke vil spille
fast turnering eller er det økonomisk?
CC er godt i gang med planlægningen.


4

Propositioner: det nye dommerkursus integreres i propositionerne.

Kredspokalen


Indbydelse + propositioner for 2015/16 er sendt med frist 4/9.



Planlægning af KP-tuneringen:
Desværre ligger KP 1. runde samme weekend som U21 GP. TU har besluttet at 1. runde
ligger fast 20/9 i Rødovrehallen og kampene kan ikke spilles på andre tidspunkter i år.
Vi regner med at der spilles 3-holdspuljer ligesom i mix-turneringen hvor oversidderen
dømmer kampen.

5

Økonomi



Budget: til næste møde skal vi have lavet et oplæg til budget 2016.
Restancer: dem der mangler bliver rykket. Nogle skyldes at klubberne ikke rigtigt er kommet i
gang efter ferien.
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6

Trækning af hold inden turneringsstart: kredsholdlicensen returneres.
TU opfordrer FU at tage stævneafgiften til alt. stævner op med DVBF.

Næste møde
Tirsdag, 27. oktober 2015 kl. 17.30

7

Evt.


Mads forklarer fortolkning af de nye regler:
 Antal liberoer ift antal spillere
 Bold inde/ude
 Netberøring

Venlig hilsen,
Christina Cassone
Kredssekretær

