Pkt
Bestyrelsesmøde d. 8.
november 2009
Deltagere med stemmeret: (5)

Hotel Australia i Vejle
Kl. 09:30 – 15.30
Heinz Dahl (FU), Marianne Skaarup (FU),
Birthe Mikkelsen (FU), Jens Andreasen
(Region 4 – forlod mødet kl. 14:30), Knud
Erik Pedersen (Region 8)

Deltagere uden stemmeret: (4)

Christian Sørensen (juniorlandstræner),
Ken Vielsøe (herrelandstræner), Niels Aage
Sørensen (juniorudvalgsformand), Carsten
Jeppesen (eliteudvalgsformand –
sidstnævnte dog først fra kl. 12:00)

Afbud: (2)

Allan Olesen (region 5), Gerda Søgaard
Weltz (damelandstræner – sygdom)

Udeblivelser: (2)

Jørgen-Erik Knudsen (Region 6), Patrick
Sadolin (Region 7 - sygdom)
Region 1, Region 2, Region 3

1

Ingen bestyrelsesmedlemmer
valgt (3)
Dagsorden
Velkomst

2

Valg af referent og ordstyrer

3

4

Referat
Heinz Dahl byder velkommen

Referent, Birthe Mikkelsen og ordstyrer, Heinz
Dahl
Bemærkninger til og opfølgning Heinz Dahl, Pkt 10 C i
bestyrelsesmødereferatet af d. 3. august 2009
på udsendte referater
– det er ikke Samsø Dartklub, men Bill Stege
personligt, der har indsendt brevet
Birthe Mikkelsen, regnskabet pr. 4. oktober
Økonomi – herunder
budgetkontrol og vedtagelse af 2009 med tilhørende budgetopfølgning
tildeling af økonomiske midler til gennemgået.
udvalgene samt kredsene (bilag)
Revideret budget for 2010 og udkast til budget
2011 – hver enkelt ansvarsområde fremlægger
tallene, og i begge budgetår sker der en samlet
ændring på kr. 72.900,Specifikation af ændringer:
Regioner kr. -7.900, kursusudvalg kr. + 5.000,
juniorudvalget kr. + 800, ekstraordinære poster
(aktiviteter) kr. + 75.000
Det reviderede budget for år 2010 viser
herefter udgifter på kr. 1.459.432 og indtægter
på kr. 1.581.492 og et budgetteret overskud på
kr. 122.060
Udkastet til budgettet for år 2011 viser herefter
udgifter på kr. 1.137.638 og indtægter på kr.
1.581.492 og et budgetteret overskud på kr.
443.854

Ansvarlig

a

Fordelingsnøgleskema 2008
(bilag)

Gennemgang af ”Indberetning til
fordelingsnøgle” - indsendes hvert år d. 1. maj
til DIF

b

Vejledning til fordelingsnøglen
(bilag)

Forklaring på de 5 faktorer, grundtilskud,
medlemsforeninger/medlemmer,
uddannelsesaktiviteter, breddearbejde og
konkurrencearbejde

c

DIF’s økonomiske
fordelingsnøgle (bilag)

Instruktioner og vejledninger er opsummeret til
alle relevante personer/udvalg, men
gentagelse nødvendig.
OBS1 – overdommer både ved DDU
stævner og nationale klubstævner, slutspil:
Husk at det gælder ALLE stævner, nationale
og internationale.
Der skal være indbydelse, og komplette
deltagerlister fra alle rækker (navn, klub,
klubkortnr., kategori.
Sørg for at informere alle
stævneledere/overdommere, arrangørklubber
OBS2 – den/de personer, som er
økonomiansvarlig på respektive
landsholdsture:
Elite, landstrænere: Alle aktiviteter opgøres i
landstrænere, officials, ledere, turister o.s.v.,
alle funktioner skal specificeres.
Deltagelse udland: Der skal være indbydelse,
deltagerliste, og samtidig skal det af listen
fremgå om spilleren er i bruttotruppen
Deltagelse landshold: Der skal være
indbydelse, deltagerliste, og samtidig skal det
af listen fremgå om spilleren er i bruttotruppen
Materialet til DIF’s fordelingsnøgle afleveres
samtidig med selve bilagsafregningen for
aktiviteten

d

5

DIF’s fordelingsnøgle –
gruppearbejde med aktuel
opgave og fremlæggelse (bilag)
Meddelelser fra udvalg og
regioner

Gruppearbejdet blev sløjfet, da vi var meget få
deltagere
Juniorudvalget: (Niels Aage Sørensen)
Arbejder på en dartskole og udvalget er bredt
fordelt geografisk
Eliteudvalget: (Carsten Jeppesen)
Der blev afholdt udvalgsmøde til Denmark
Open og udvalget skal i gang med eliteplaner
og beskrivelser.

Stævneudvalget: (Marianne Skaarup)
Rune Marcussen er nyt udvalgsmedlem
Turneringsudvalget: (Marianne Skaarup)
Jan Søndengaard valgte at stoppe som
turneringsleder på grund af interne
uoverensstemmelser i forhold til
klageinstansen.
Region 4 – Jens Andreasen:
Ikke den store interesse på Fyn til hverken
møder eller aktiviteter
Region 8 – Knud Erik Pedersen:
Er ikke begyndt på banegodkendelser endnu.
Generelt:
Det tilstræbes at alle klubber får lavet
banegodkendelser i løbet af år 2010, samme
sker med indsendelse af love & vedtægter,
samt trøjegodkendelser registreres.
Marianne Skaarup sørger for iværksættelse og
udførelse af opgaven.
6

DIF

Heinz Dahl: Kort beskrivelse af DIF’s
budgetmøde, hvor han og Birthe Mikkelsen
deltog i september måned.
Carsten Jeppesen: Promovering af danske
spillere på DR1

7

Internationalt arbejde:

A

Landskamp i forbindelse med
Denmark Open (Gerda Søgaard
Weltz)

Heinz Dahl, henvendelse vedr. landskamp,
opgaven ligger hos landstrænerne og
eliteudvalget og såfremt aktiviteten er afsat i
budgettet.

B

Fremtiden for Denmark Open
(Marianne)

Marianne Skaarup, dette års dårlige
tilmeldingsantal gør at DDU evt. skifter
stævnekategori.
Marianne Skaarup og Carsten Jeppesen kigger
på evt. ny stævnedato og ændring af kategori
til 2

C

Marianne Skaarup / Heinz Dahl, diverse
PDC spiller til Denmark Open –
henvendelse fra BDO (Marianne) tilkendegivelser vedr. Denmark Open - skal vi
vælge at give tilladelse til at PDC spillerne
deltager i 2010 – og samtidig sikre os at vi har
BDO point fremover.

Politisk skal der tages en beslutning og denne
skal videreformidles til BDO/WDF.
Carsten Jeppesen sender kort svarskrivelse til
BDO, hvoraf det tydeligt fremgår, at der ikke
kan deltage PDC spillere til Denmark Open
fremover
D

Opslag/besættelse af
landstræner (Heinz/Carsten)

8
a

Turneringer
Lovændringsforslag (bilag)

9
a

Handlingsplaner
Regler for rygning i spillelokalet
i private hjem m.m (Marianne)
10 Godkendelse af
beslutningsreferat

11 Evt.
Nordic Invitational 2010

Intet opslag på de 3 landstrænere – alle
genforhandles.

Lovmappens pkt. 03.03 pkt 8 – DDU’s
ranglister:
Marianne Skaarup, tjekker det indsendte
lovændringsforslag fra Rune Marcussen, så de
opdaterede ranglister altid er de rigtige og
sidste offentliggjorte – evt. en tilpasning og en
bedre uddybning af lovteksten
Heinz Dahl, opfordrer klubberne til at efterleve
rygeloven
Referatet udsendes til forretningsudvalget og
bestyrelsen i udkast inden offentliggørelse på
DDU’s hjemmeside (referat arkiv)

Marianne Skaarup, det første udvalgsmøde
har været afholdt.
Hallejen skal ikke betales.
Arrangørklub er Royal Dartklub

