DIVISIONSDOMMERFORENINGEN DDF’93

Referat af Generalforsamlingen i DDF’93 den 28. april 2007 kl. 1300 i
Havndrup.
I formandens fravær indledte Kassereren generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere.
Pkt. 1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Henrik Mygind, der blev valgt uden modkandidater. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med 14 dages varsel og dagsordenen var i overensstemmelse med lovene.
Pkt. 2. Formanden aflagde bestyrelsens beretning, herunder også beretning for de
enkelte arbejdsgrupper, til godkendelse.
I denne sæson har vi ikke afholdt bestyrelsesmøder.
Denne mangel på mødeaktivitet, afspejler klart bestyrelsens aktivitetsniveau. Vi har
ikke haft travlt – men på den anden side bliver en del af arbejdet jo udført i DSGregi, hvor alle dommerne er medlemmer i foreningen.
DDF’93 har modtaget henvendelse fra et par dommere, som ønskede foreningens bistand.
Omkring jul gik der rygter om rekord år, Munk meddelte, at han ville dømme mange
kampe. Efter sæson afslutningen synes jeg, at jeg havde været af sted mange weekender, men Hernets 63, Søgaards 64, Hans Ole Nielsen (årets dommer)s 77 og Munk
med sine 89 kampe kunne ikke slå ”ingen dommer” med 90 kampe og slet ikke
”dommer ikke påsat” med 113 kampe.
”Mange kampe gør ikke en god dommer”, men hvis vi får en konstruktiv dommersnak efter kampene, kan kvantitet vel også føre til kvalitet. Spørg og bliv vejledt det
må være vejen frem. Vi skal måske også blive bedre til at spørge eksperterne på
hjemmesiden.
Nye dommere banker på til større udfordringer. De skal også guides.
DDF´93 vokser, ikke at der bliver flere dommere, men en stor det af de nyuddannede
DT-dommere har meldt sig ind i foreningen. Det er godt at se, og det er helt klart
hjemmesidens muligheder som trækker nye dommere til.
Ved udgangen af sæsonen 2006-2007 har vi i foreningen 45 medlemmer, ud af 72
aktive dommere.
Vort samarbejde med DVBF drejet sig stadig mest om vores hjemmeside og de muligheder, som sitet giver. Samarbejdsaftalen blev underskrevet i efteråret.
Som alle foregående år blev der presset på for at få datoer klar og udmeldt – ligesom
alle de andre år gik det lidt trægt – første runde fik vi en uges tid før kampstart.
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Igen i år har vores helt store aktiv været DDF’93’s hjemmeside, www.ddf93.dk, har
haft mange besøg, både ønskede og uønskede besøg – de uønskede besøg medførte
ekstra arbejde for Aage, og underlige ting og sager på vores skærme.
Webmaster Aage Christensen har gennemført forbedringer/opdateringer, men modtager stadig gerne forslag til nye tiltag.
Igen i år vil vi fra bestyrelsens side rette en stor tak til Aage Christensen, for det store
arbejde han udfører på www.ddf93.dk .
Tak også til Per Stenaa for husly til denne generalforsamling.
Og ikke mindst tak til alle aktive og passive for en god kamp.
Og herefter vil jeg gerne åbne for en debat med udgangspunkt i denne beretning.
Bestyrelsens beretning blev herefter enstemmigt godkendt med akklamation.
Pkt. 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
Kassereren uddybede regnskabet, hvorefter der var mulighed for at stille spørgsmål
til regnskabet.
Der var ikke spørgsmål til regnskabet.
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt med akklamation.
Pkt. 4. Behandling af indkomne forsalg.
Der var ikke indkommet nogen forslag.
Pkt. 5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.
Generalforsamlingen vedtog på bestyrelses opfordring at fastholde indmeldelsesgebyret på 100 kr. samt fastholde årskontingentet til 125 kr. for den kommende sæson.
Til orientering har gebyr samt årskontingent være uændret siden 1996.
Pkt. 6. Valg af ledelse.
På valg er:
a. formand (ulige år)
Arne Møller (modtager genvalg)
b. næstformand (lige år)
Bjarne Løbner-Olesen
c. kasserer (lige år)
Per Stenaa
d. 1 bestyrelsesmedlem (lige år) Henrik Mygind
e. 1 bestyrelsesmedlem (ulige år) John Lilhauge
f. 1 bestyrelsessuppleant (hvert år) Jan Søgaard (modtager genvalg)
g. 1 revisor (ulige år)
Ove Egdal (modtager genvalg)
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h. 1 revisorsuppleant (hvert år).

Paul-Erik Jensen (modtager valg)

Arne Møller genopstillede til posten som formand (a), og blev genvalgt med akklamation.
John Lilhauge genopstillede til posten som bestyrelsesmedlem (e), og blev genvalgt med akklamation.
Jan Søgaard genopstillede som bestyrelsessuppleant (f), og blev valgt med akklamation.
Ove Egdal genopstillede til posten som revisor (g), og blev genvalgt med akklamation.
Paul-Erik Jensen opstillede som revisorsuppleant (h) og blev valgt med akklamation.
Pkt. 7

Fastsættelse af næste års generalforsamling.
Det blev besluttet at lade generalforsamlingen forsøge ”følge et stort volleyarrangement”, f.eks. DM eller Pokalfestival, hvis det overhovedet er muligt.

Pkt. 8

Eventuelt.
Som fortsættelse af beslutningen under punkt 7 blev drøftet at udvide perioden, hvor
generalforsamlingen kan afholdes, således der kunne blive mulighed for at placere
generalforsamlingen ved en landskamp eller andet f.eks. i maj måned.
Bestyrelsen vil overveje situationen og eventuelt fremsætte forslag til ændring af lovenes § 7, andet afsnit.

Sluttelig takkede dirigenten for god ro og orden, og generalforsamlingen blev hævet kl. 1320.
Den 28. april 2007

Henrik Mygind
Dirigent

Per Stenaa
Sekretær
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