Referat fra møde i idrætsledelsen
fredag den 26. juli i Tune
Deltagere: Christian Jacobsen, Finn Kolbe, Michael Jørgensen & Kirsten Pilgaard.
Referent: Kirsten Pilgaard.
1. Planlægning vedrørende DM for par i Ørnhøj og hold i Vildbjerg
Finn kommer ikke til Ørnhøj. Aase afløser ham ved resultatregistrering.
Idrætsledelsen ønsker at ændre i aftalen med klubberne. Der skal tilføjes, at der skal
være afstand mellem banerne, og at den lokale klub skal finde to til at samle resultatsedler ind til stævnekontoret.
Hvordan kan vi komme til at lave et overskud? Må vi benytte os af sponsorer? Dette
undersøges.
Hvor mange skal vi have til at hjælpe, så idrætsledelsen har mulighed for at komme
rundt at snakke med vores spillere? Det er ikke ret tit, vi får at høre, hvad der rører sig
hos dem. Vi har det kun fra de forskellige landsdele.
Hvor meget skal idrætsledelsens medlemmer selv betale til DM, hvis de selv skal spille?
Der besluttes, at idrætsledelsen selv betaler normalprisen, så der kan blive penge til at
betale for en anden hjælper.
Hvad gør vi med spillere, som melder fra efter tilmeldingsfristen? Der besluttes, at det
tages op i de specifikke situationer.
2. Regeludvalget – Hvordan skal det sammensættes?
Idrætsledelsen laver et forslag til godkendelse på midtvejsmødet.
3. Midtvejsmødet - Hvilke punkter skal på dagordenen?
Ud over de i forvejen fastsatte punkter, skal disse tilføjes:
 Evaluering af DM’erne, herunder antal kampe (oplæg til debat), skal der forsat
være DM for C1 og C2?
 Hvilke virkemidler har vi for at få flere medlemmer (oplæg af konsulent)
 Ændring af niveauernes navne
4. Skal der være ens tilmelding til stævner over hele landet?
Kirsten har de nuværende regler for deltagelse i DM med til næste møde, disse kan
danne grundlag for videre drøftelse.
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5. Kursus i Stævneplan
Idrætsledelsen mødes tidligere i forbindelse med DM for hold og får kursus i at benytte
stævneplanen.
6. Evt.
Intet at referere.
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