FULL MEMBER OF THE WORLD DARTS FEDERATION

DANSK DART UNION
MEDLEM AF DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Thorsø, d. 20. april 2009

Referat bestyrelsesmøde i Dansk Dart Union
Tid:

Lørdag d. 4. april 2009
Kl. 10.00 (morgenmad fra kl. 9.30)
Kl. 17.00 (forventet afslutningstidspunkt)

Sted:

Hotel Ansgar, Østre Stationsvej 32, 5000 Odense C
(2 min gåtur fra banegården)

Foreløbig dagsorden.
1. Velkomst
Marianne byder velkommen.
Vi præsenter hinanden, hvem vi var og hvilken region man kom
fra.
Patrik Sadolin Region 7
Allan Olesen Region 5
Jens Andresen Region 4
Michael Toft Region 6
Jørgen Knudesn FU
Marianne Skaarup FU
2. Valg af referent
Jørgen og Marianne supplerer hinanden.
3. Bemærkninger til og opfølgning på udsendte referater
Patrik savner svar ang. punkt 9 Nordic cup / Lolland
Jens savner adskilt regnskab EM / Danmark open 2008.
4. Økonomi
Ingen bemærkninger
5. Budgetkontrol 2009/2010
Gået igennem.
6. Meddelelser fra udvalg og Regioner
Ikke meget fra udvalgene, Marianne savner stadig hjælper.
Region 7
5 klubber til regionmøde
24 maj regionsmesterskaber i Hinnerup
region 7 har oprettet en ide gruppe.
Region 5
5 klubber til regionmøde
Kredsmesterskab
Region 4
3 klubber til regionmøde, de indkalder til et ekstra ordinære
møde da de også skal have nedsat en bestyrelse.
Skære bestyrelsen ned til 3 personer.
Region 6

Rigtig godt samarbejde i regionen, hjælper hinanden, bekriger
ikke hinanden.
Afholder fisketur for hyggen
Afholder golfturnering
7. DIF
Marianne gjorde regions udvalgte opmærksom på de skulle ud
og have fat i de klubber der i nu ikke har indsendt til DIF
klubberne blev nævnt.
8. Internationalt arbejde / Nordic 2010
Poul Erik og Marianne arbejder på spillested evt. Vejle
Der vil blive nedsat et udvalg.
Bestyrelsen godkender de 300000 kr. men når vi har det hele på
plads skal der laves et budget.
Savner en liste over hvilken lande der er med.
9. Turneringer
Planlægning i divisionerne skal være beder tænk mere over
afstanden mellem klubberne.
Samsø kampe skal spilles alene.
10. DDU’s stævne, møde og aktivitetskalender 2009/2010
Vi gennemgik hvem der have søgt på det forskellig og fordelte
det.
10-11 Oktober 2009 Oldboys Ålborg
6-7 marts 2010 Oldboys Assens
16-17 oktober 2010 Oldboys 2010
En klub mere have søgt men de har ingen hold med i oldboys.
Bestyrelsen valgte at til gode se de aktive klubber, som er med i
oldboys turnering.
19-20 September Slutspil Amtsmester/regionsmester Fluen.
11. Repræsentantskabsmøde 16. maj 2009 i Vejle
Indstilling til udvalg
Bestyrelsen have ingen nye emner
Fastsættelse af gebyrer og bøder
Ingen ændring
12. Godkendelse af beslutningsreferat
Blev ikke oplæst da Jørgen og Marianne hjalp hinanden
med at tage notater
13. Evt.
Bestyrelsen vil gerne have nogle arbejdsopgaver, ønsker et
bestyrelsesmøde i kvartalet.
Bestyrelsen ønsker dartsport på tryk igen
Baneleje er for høj.
2 stk. gæstelicens til hver klub som kun kan bruges i
lokalrækkerne.
Der skal sendes et signal til juniorudvalget, at der skal til at
arbejdes lidt hårdere for skoledart.

