Bestyrelsesmøde lørdag d. 10. april 2010 på
Hotel Hedegaarden i Vejle
Kl. 09:30 – 16:30

Pkt

Deltagere med stemmeret: (6)

Heinz Dahl (FU), Allan Olesen (FU), Birthe
Mikkelsen (FU), Jens Andreasen (region 4 –
forlod mødet kl. 14:30), Helle Grandt
Schmidt (region 6), Patrick Sadolin (region
7 – forlod mødet kl. 14:30)

Afbud: (1)

Knud Erik Pedersen (region 8 - sygdom)
Region 1, region 2, region 3

1

Ingen bestyrelsesmedlemmer
valgt: (3)
Dagsorden:
Velkomst

2

Valg af referent og ordstyrer

3

Bemærkninger til og opfølgning
på udsendte referater

Referent, Birthe Mikkelsen og ordstyrer, Heinz
Dahl
Birthe Mikkelsen, bemærkninger og
opfølgning på 3 punkter

Referat
Heinz Dahl byder velkommen

1. PDC/WDF/BDO/DDL/Winmau:
Fordele og ulemper i forhold til beslutningen og
tilkendegivelsen til WDF/BDO fra
bestyrelsesmødet d. 8. november 2009, pkt
7C, hvor PDC spillere ikke kan deltage til
Denmark Open fremover og dermed sikre BDO
pointgivning til stævnet
Hvad med Nordic Open, hvor præmierne er
adgangsbilletter til Winmau ?
Hvad er BDO’s definition af PDC spillere ? Er
det spillere på kontrakt, medlemmer eller DDL
(Dansk Dart Liga) deltagere. DDU har ingen
mulighed for at tjekke nogle af disse
informationer hverken nationalt eller
internationalt
Hvad er DDU’s holdning til at repræsentere det
danske landshold som DDL/PDPA spiller ?
Præmieringen fra JFM / SM / DM til Winmau ?
Tillidsvalgte personers deltagelse i DDL
stævner blev drøftet
2. Overdommer / stævneleder – opfølgning på
beslutning af 3. august 2009 pkt 4
Punktet har ikke været behandlet af hverken
FU eller bestyrelsen siden denne beslutning.
I december 2009 og dele af januar 2010
kulminerede debatten både pr. mail internt og
på DDU’s hjemmeside ”Forum”, hvor DDU’s
mesterskaber i henholdsvis JFM / SM og DM
blev bragt i fokus med evt. aflysninger
Ingen personer har bedt om at få punktet

Ansvarlig

behandlet igen af DDU’s bestyrelse, men der
er indsendt ændringsforslag til
repræsentantskabsmødet i maj 2010.
3. Valg / udpegning af konstituerede
næstformænd
På det ekstra-ordinære bestyrelsesmøde d. 18.
januar 2010 udpegede bestyrelsen 2 personer
til at indtræde i forretningsudvalget frem til
førstkommende repræsentantskabsmøde
Denne løsning har ikke fungeret, været holdbar
og optimal og bestyrelsen beder derfor Knud
Erik Pedersen om igen at varetage den
regionsvalgte bestyrelsespost.

4
a

Økonomi – (herunder
budgetkontrol se pkt 5)
Udkast årsrapport 2009

5
a

Regnskab pr. 31.03.2010 +
Regnskab pr. 31.03.2010 i
hovedtal
- herunder budgetkontrol
Udkast revideret budget 2010

b

Udkast budget 2011

6

Meddelelser fra udvalg og
regioner

b
c

Søndag d. 16. maj 2010 afholdes der ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor punkt 1+2 igen
drøftes og behandles
Birthe Mikkelsen:
Gennemgang af den udsendte årsrapport for
2009
Gennemgang af regnskabet pr. 31.03.2010
Gennemgået under pkt 4b
Birthe Mikkelsen:
Indstilles til godkendelse på
repræsentantskabsmødet uden ændringer
Indtægter: Kr. 1.581.492
Udgifter: Kr. 1.459.432
Overskud: Kr. 122.060
Indstilles til godkendelse på
repræsentantskabsmødet uden ændringer
Indtægter: Kr. 1.581.492
Udgifter: Kr. 1.137.638
Overskud: Kr. 443.854
Patrick Sadolin, Region 7 information om
ændring af dato for kredsmesterskaberne
Jens Andreasen, Region 4 regionsmøde på
Fyn, Dart Odense 06 afholder
kredsmesterskaberne
Helle Grandt Schmidt, Region 6, nyvalgt til
bestyrelsen for ca. 1 måned siden
Heinz Dahl, SoftTip udvalget følger op på
samarbejdsmøde afholdt for år tilbage i
Middelfart

a

Repræsentantskabsmødets
emner, herunder indstilling til
udvalg

Alle, kort gennemgang af dagsordenen til
repræsentantskabsmødet.
Ingen forslag til valg af dirigent og referent.
Udsendte lovændringsforslag ikke behandlet
eller drøftet.

Foruden den konstituerede næstformand Allan
Olesen ønsker Patrick Sadolin at opstille til
posten som næstformand
b

Planlægning af kalender,
herunder af mødedatoer for det
kommende bestyrelses år

Alle, stævne- og turneringsudvalget’s forslag til
kalender for 2010/2011 blev behandlet med få
ændringer:
1.Generelt - ingen faste weekender afsættes til
udsatte kampe
2. Slutspillet i den løbende turnering flyttet til d.
28. maj 2011
3. Sidste spillerunde flyttet til d. 30. april 2011
4. DDU’s bestyrelsesmøde 2. april 2011
5. DDU’s bestyrelsesmøde 5. november 2011
6. Repræsentantskabsmøde d. 14. maj 2011
7. Første spillerunde 2010/11 er i uge 31
8. Kredsmesterskaberne skal følge sæsonen
9. Flytning af DM til februar måned
10. Flytning af Denmark Open 2011 til marts
måned

c

Fastsættelse af gebyr for
deltagelse i DM turnering,
fastsættelse af bøder for
overtrædelse af
turneringsreglement

Alle, ingen ændringer modtaget til punktet –
dog besluttes det, at hovedafsnit 06.01
”Beløbssatser” opdateres til gældende satser

d

Kursusudvalg, information om
deltagere, teoridele, praktik,
bedømmelse og aktivitetsplan

Birthe Mikkelsen, deltagerne er opdelt i 2
hold, hvoraf alle 13 på hold 1 har bestået
teoridel 1 og nu er klar til praktikdelen inden
opstart af teoridel 2.
Der er udsendt aktivitetsplan til stævnerne frem
til marts 2011, hvor der er mulighed for
afkrydsning af ønskede stævner som aspirant
og ved disse stævner vil der blive lavet
bedømmelse fra stævneleder/overdommer til
kursusudvalget

e

Stævneudvalget tager imod alle
ansøgninger til
stævner/turneringsrunder og
godkender klubber til at holde
DDU stævner/turneringsrunder

Allan Olesen, stævneansøgninger
Alle stævner for den kommende sæson skal
have ansøgningsfrist 14 dage før DDU’s
bestyrelsesmødet i april. Stævneudvalget afgør
ansøgningerne, men samtlige ansøgninger
skal forelægge til bestyrelsen på aprilmødet.
Er der stævner, der ikke er ansøgere til,
fordeles disse efterfølgende efter først til mølle
princippet, ud fra de krav, der bliver stillet.
Der udarbejdes ansøgningsblanket, der klart
beskriver de krav, der bliver sat til arrangørerne
af DDU stævner, baner, adgangsveje,
bespisning, alt relevant
Oldboys vest – turneringsrunder er omfattet af
ovenstående

f

Baner øst – vest og banebilen

Heinz Dahl, fremlægger de tilbud og forslag
der er modtaget for vedligehold, opbevaring og
transport.
Rune Marcussen fra DDU’s stævneudvalg har
ligeledes indhentet diverse tilbud
Konklusion: Bestyrelsen ser frem til at modtage
en samlet løsning til behandling

g

Banegodkendelser, information
afstands- og luxmålere og
igangsætning af projekt

Allan Olesen, alle klubber skal have baner
godkendt i løbet af år 2010 og der ventes lige
pt. på klarmelding fra stævneudvalget på
testudstyret før igangsætning af projektet.

h

Regionale turneringer – (flyttet
fra pkt 9 a) – (DartFyn)

7

Ændringsforslag - 18 stk –
(materiale udsendt inden mødet
og samlet oversigt over
ændringsforslag kan ses i
bilagsmaterialet i referat arkivet)
Specifikation:

Birthe Mikkelsen, Både DDU medlemsklubber
+ andre klubber, der ikke er medlem, har
mulighed for at deltage i en stor regional
turnering. DartFyn opkræver separat
kontingent, holdtilmelding og beløb for
licenskort. Turneringen har deltagelse af ca.
120 licensspillere.
Kan DDU tilbyde den samme turnering,
spilleform, så disse klubber og spillere i stedet
deltager i en turnering svarende til lokalrækken
Forslag 1-14 indsendt af Birthe Mikkelsen, FU
Forslag 15-18 indsendt af Lone Jeppesen,
turneringsudvalget

1.

Hovedafsnit 02.01, side 12

2.

Hovedafsnit 02.01, side 13

3.

Hovedafsnit 03.03, § / pkt 10, stk
01 side 14
Hovedafsnit 03.03, § / pkt 11, stk
05+09, side 14
Hovedafsnit 03.03, § / pkt 14, stk
01+03, side 15
Hovedafsnit 03.03, § / pkt 16, stk
01, side 15
Hovedafsnit 03.03, § / pkt 18, stk
03, side 15
Hovedafsnit 03.03, § / pkt 19, stk
01+02+03, side 16
Hovedafsnit 03.03, § / pkt 20, stk
01, side 16
Hovedafsnit 03.04, § / pkt 1, stk
01-07, side 17
Hovedafsnit 03.04, § / pkt 2, stk
01-09, side 17
Hovedafsnit 03.04, § / pkt 3, stk
01+09, side 18
Hovedafsnit 03.04, § / pkt 4, stk
01+03, side 18

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Vedtaget – dagsorden bestyrelsesmøde punkt
1-11
Vedtaget – dagsorden
forretningsudvalgsmøde punkt 1-11
Vedtaget – erhvervelse af overdommerlicens
Vedtaget – overdommerens opgaver, ansvar
og beføjelser
Vedtaget – erhvervelse af stævnelederlicens
Vedtaget – fortabelse af stævnelederlicens
Vedtaget – administration
Vedtaget – erhvervelse af overdommerlicens
Vedtaget – præmiering af 9 darts lukning
Vedtaget – bestemmelser for junior- og
ungdomsarbejde
Vedtaget – landstrænervirksomhed
Vedtaget - DDU’s dopingkontrolregulativ
Vedtaget – kursusvirksomhed

14. Hovedafsnit 05, §2, stk 21, side 3
15. Hovedafsnit 04.05, § / pkt 4, stk
02, side 11
16. Hovedafsnit 04.05, § / pkt 4, stk
05, side 11
17. Hovedafsnit 03.03, § / pkt 6, stk
02, side 11
18. Hovedafsnit 04.05, § / pkt 02, stk
05, side 10
DIF
8

Vedtaget - lokal stævnevirksomhed for
pointgivende stævner
Vedtaget – bestemmelser for slutspil damer
Vedtaget – bestemmelser for slutspil damer
Vedtaget – ordensregler
Vedtaget – bestemmelser for damerækkerne
Heinz Dahl, DIF’s årsmøde d. 7-8. maj 2010 i
Idrættens Hus i Brøndby

a

Fællesfinansiering af
Idrætssystemet incl. InfoSport

Birthe Mikkelsen, DDU har været indkaldt til
møde vedr. fællesfinansiering af IS
(Idrætssystemet), som bl.a. omfatter InfoSport
– men har ikke deltaget.
På DIF’s årsmøde fremlægges forslaget til
vedtagelse og det vil betyde en stor
omkostning for DDU
Alternative løsninger skal findes så
medlemsdatabasen (klubkort mm), stævne- og
turneringsdelen (lodtrækning, turneringsplaner
og resultatformidling mm) bliver udviklet og
ajourført

b

Status DIF medlemsregistrering
pr. 1. marts 2010

Birthe Mikkelsen, 14 klubber mangler at
indsende medlemsregistreringen pr. 7. april
2010:
Dart 75, Rødovre, Hedegården, Farum,
Rødderne, Kjøge Dart Club, Silverpilen, Kirke
Helsinge, Vestsjæll-Ænderne, Vissenbjerg, SHKlubben, Jyden, NB 88 Dart, Langå Dartklub.
Klubberne er rykket pr. mail og pr. brevpost.

9

Turneringer

10 Godkendelse af
beslutningsreferat
11 Evt.

Alle, ingen kommentarer
Alle, referatet udsendes til forretningsudvalget
og bestyrelsen i udkast inden offentliggørelse
på DDU’s hjemmeside (referat arkiv)
Alle, Ingen kommentarer

