DIVISIONSDOMMERFORENINGEN DDF’93

Referat af Generalforsamlingen i DDF’93 den 9. april 2016 kl. 1230 i Odense.
Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere.
Pkt. 1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Michael Andersen, 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.
Endnu et år uden de store aktiviteter, afholdelse af den årlige generalforsamling og
opfølgning på enkelte henvendelser og så er vi her igen i en sluttet kreds.
Hjemmesidens aktiviteter er nu, som varslet, skruet ned på absolut laveste blus.
Turneringsdelen er fortsat bibeholdt med henblik på at opretholde statistikken, og
medlemslogin giver adgang til medlemsliste m.v. Internationalt dommerforum er
bibeholdt for at kunne tilbyde DVBF´s internationale dommere en fælles platform.
Derimod er alle volleyballregelmateriale nedlagt og der er udelukkende download af
diverse dokumenter (som for de flestes vedkommende alle kan hentes på FIVB´s
hjemmeside).
Der har ikke været de store reaktioner på nedlæggelsen, hvilket vi tolker derhen at
vore medlemmer finder og bruger regelstof fra de officielle forbund. Den bebudede
spørgeskemaundersøgelse er endnu ikke gennemført, men vil være emne på næste
bestyrelsesmøde.
De internationale dommere vil gerne benytte hjemmesiden og databasefunktionen,
og der indgås en aftale med DVBF omkring disse tiltag.
Kassereren har endnu en gang klaret kontingentopkrævningen og holdt på pengene
i kassen. Største udfordring var, da der midt på sommeren begyndte at strømme en
række indbetalinger ind på vores konto for leje af beachvolleybaner…
Halvdelen af vore medlemmer er nu forhenværende dommere, og planen om at gøre 25 jubilæumsåret for foreningens stiftelse i 2018 til et år med ændringer af vedtægterne – eller måske en opløsning – nærmer sig.
Bestyrelsen vil i den nærmeste tid drøfte fremtiden for foreningen, men vi hører også gerne fra vore medlemmer.
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Hermed er der åben for en debat med udgangspunkt i denne beretning.
Der blev spurgt, hvorfor ikke alle dommere er medlemmer af foreningen? Formanden svarede, at der ikke er et krav om at være medlem af foreningen – om end vi
gerne så det. Vi kan ikke kræve, at dommere skal være medlem.
Bred drøftelse af, hvordan foreningen kan drives videre.
Formanden opfordrede alle til at tænke gode tanker – alternativet ligger på en ekstraordinær Generalforsamling med lukning for øje i februar 2018.
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.
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 bestyrelsens opfordring at fastholde indmeldelsesgebyret på 100 kr., ligesom årskontingentet på 50 kr. for den kommende sæson, således kontingentet afspejler foreningens aktivitetsniveau.

Pkt. 6. Valg af ledelse.
På valg er:
a. formand (ulige år)
Aage Christensen (ikke på valg)
b. næstformand (lige år)
Tina Brauner (modtager genvalg)
c. kasserer (lige år)
Per Stenaa (modtager genvalg)
d. 1 bestyrelsesmedlem (lige år) Vakant
e. 1 bestyrelsesmedlem (ulige år) Vakant
f. 1 bestyrelsessuppleant (hvert år) Steen Storgaard (modtager genvalg)
g. 1 revisor (ulige år)
Ove Egdal (ikke på valg)
h. 1 revisorsuppleant (hvert år) Paul-Erik Jensen (modtager genvalg)
a) Formanden var ikke på valg.
b) Næstformanden, Tina Brauner blev genvalgt med akklamation for 2 år.
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c) Kassereren, Per Stenaa blev genvalgt med akklamation for 2 år.
d) Vakant
e) Vakant
f) Steen Storgaard, som pr. mail havde tilkendegivet at ville modtage valg. Steen
blev valgt med akklamation for 1 år.
g) Revisor Ove Egdal var ikke på valg
h) Paul-Erik Jensen genopstillede som revisorsuppleant og blev genvalgt med akklamation.

Pkt. 7

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

Pkt. 8

Eventuelt.
Spørgsmål om, hvad foreningen kan byde ind med i forhold til en aftale med DVBF?
Det er nok en svær gang lige nu, for der er uklarhed om mål og handlinger. Vi må se
indad i foreningen og se, hvad vi kan byde ind med.
Formanden takkede for fremmødet og debatten og afsluttede Generalforsamlingen
kl. 1340.
Den 11. april 2016

Michael Andersen
Dirigent

Per Stenaa
Sekretær
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