Pkt

Deltagere med stemmeret

Ekstra-ordinært bestyrelsesmøde i DDU
mandag d. 3. august 2009 i dartklubben
”Royal” i Vejle
Kl. 18:30 – 23:30
Heinz Dahl (FU), Marianne Skaarup (FU),
Birthe Mikkelsen (FU), Allan Olesen (region
5), Patrick Sadolin (region 7), Knud Erik
Pedersen (region 8)

Afbud

Jens Andreasen (region 4), Jørgen Erik
Knudsen (region 6)
Region 1, region 2, region 3

1

Ingen bestyrelsesmedlemmer
valgt
Dagsorden
Velkomst

Referat
Kort velkomst ved Heinz Dahl

2

Valg af referent

Birthe Mikkelsen

3

Godkendelse af formand for
eliteudvalget

Indstilling og udpegning af formand for DDU’s
Eliteudvalg – Carsten Jeppesen, Aabenraa

4

Betaling af
overdommer/stævneleder
(Heinz)
Nordic 2010 (Heinz)

Bestyrelsen drøftede situationen, men måtte
erkende, at DDU er ”låst” af skattetekniske
regler
Orientering om Nordic 2010 i dagene 19-23
maj 2010, som afholdes i DGI-huset i Vejle.

5

6

Marianne Skaarup indkalder relevante
personer til møde i Nordic-udvalget
Arbejdsområde/ansvarsområder Fordeling og reference til og af
indenfor bestyrelsen/FU/udvalg arbejds/ansvarsområde i FU:
(Heinz)
Heinz Dahl:
Forretningsudvalget, bestyrelsen, regionerne,
DIF, ordensudvalg, eliteudvalg, - herunder de 3
landstrænere, juniorudvalget, repræsentation,
lovmappe, æresmedlemmer, Anti-Doping
Marianne Skaarup:
Stævneudvalget, turneringsudvalget,
kursusudvalget, ad hoc udvalget, optagelse
nye klubber, fusioner og ændring af klubnavne,
baner/lastbil
Birthe Mikkelsen:
Pr.marketing / Dartsport, DDU’s hjemmeside,
interner og eksterne revisorer, indtægter, DIF’s
fordelingsnøgle, ekstra-ordinære poster,
klubkort

Ansvarlig

7

Informationspolitik til klubberne
og til bestyrelsen/udvalg m.v.
(Heinz)

Bestyrelsen/udvalg:
Informationen foregår primært via mails og
mange af disse sendes som cc og derfor kun til
orientering.
Klubberne:
Brevposten til klubberne er næsten 100%
ændret til information via DDU’s hjemmeside

8

9

Evt. valg af
bestyrelsesmedlemmer på
Sjælland (hvordan) ?? (Heinz)
Godkendelse af
beslutningsreferat

10 Evt.
Denmark Open (Marianne)
a

Synlighed:
DDU prøver med profiler på hjemmesiden at
sætte ansigt på organisationen.
Patrick Sadolin er behjælpelig med ”spot” og
artikler så DDU’s hjemmeside og især forsiden
kan gøres mere levende og aktuel.
Ingen konklusion

Referatet udsendes til forretningsudvalget og
bestyrelsen i udkast inden offentliggørelse på
DDU’s hjemmeside (referat arkiv)
PDC spillere kan deltage i Denmark Open
Efterlyste hjælpere/officials til stævnet – Knud
Erik Pedersen meldte sig

b

DIF – Idrætsliv (Heinz)

Abonnementsoversigt overdateres af Heinz
Dahl

c

TV2 Sport – Kulturudvalget –
Samsø Dartklub vedr. EM 2008
(Heinz)

Orientering og oplysning om, at sagen er
afsluttet nu fra DDU’s side

