DIVISIONSDOMMERFORENINGEN DDF’93

Referat af Generalforsamlingen i DDF’93 den 25. april 2009 kl. 1100 i
Idrættens Hus, Brøndby.
I formandens fravær p.g.a ”nonfirmation” indledte Næstformanden generalforsamlingen og
bød velkommen til de fremmødte deltagere.
Pkt. 1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Tina Brauner, 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. Næstformanden aflagde på formandens vegne bestyrelsens beretning, herunder
også beretning for de enkelte arbejdsgrupper, til godkendelse.
Året startede som bekendt uden samarbejdsaftale med DVBF.
Der blev afholdt et medlemsmøde i forbindelse med LP-finalerne.
Her fik bestyrelsen bekræftet, at dialogens vej er den bedste, men kunne det ikke være anderledes, så måtte der tages andre midler i brug.
Efter forårets dialog med DVBF lykkedes det i juni måned at få lavet en samarbejdsaftale med DVBF, som gik ud på, at DDF’93 leverede It-delen til påsætningen og afregningerne m.m.
Perioden for aftalen blev et års varighed og skulle følge turneringsåret, så vi ved en
opsigelse ikke kom til at står i samme situation som sidste år, hvor aftalen fulgte kalenderåret.
Bestyrelsen har derefter brugt tid på at overholde aftalen for derved ikke at kunne
klandres for, at vi ikke var gode nok. Det må siges at være lykkedes. Det er dog ikke
helt det samme for DVBF’s vedkommende. Vi har brugt unødig tid på at få/rykke for
de oplysningerne som skal til for at DDF’93 kan levere de relevante fakta, og som
bekendt er nogle af udbetalingsterminerne ikke overholdt.
DVBF er i gang med at finde en ny leverandør (DIF) af et It-system til erstatning for
vores.
DVBF ønsker også at udvide aftalen med os, og har derfor opsagt den nuværende
samarbejdsaftale.
Vi afventer DVBF’s udspil, som forventelig kan drøftes på et møde i maj måned.
Året har også givet bestyrelsen en anden og ny form for arbejde. Vi har været inddraget i en ankesag i Amatør- og ordensudvalget. Sagen omhandlede DVBF’s tilsidesættelse af gældende reglementer i forbindelse med en diskvalifikation efter
kamp. Sagsbehandlingen varede længe, alt for længe.
Resultatet kan ses på vores hjemmeside.
Men det var et nyt og meget lærerigt område, som bestyrelsen hermed fik prøvet.
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Når vi i DDF’s bestyrelsen kigger tilbage på 2008, må vi konstatere, at debatten på
hjemmesiden ikke har været lige så stor som sidste år. Dette på trods af, at medlemmerne er blevet opfordret til at komme med indspark med mere.
På trods af dette har vores største aktiv dog igen i år været DDF’93’s hjemmeside,
www.ddf93.dk.
Webmaster Aage Christensen har gennemført forbedringer/opdateringer, men modtager stadig meget gerne forslag til nye tiltag.
Aage Christensen skal atter have stor tak fra bestyrelsen, for det store arbejde med
www.ddf93.dk.
På banerne er det igen blevet til mange kampe for de aktive dommere, hvor det desværre ikke har været muligt at afvikle alle kampe med 2 dommere. Dette indikerer
klart mangel på dommere.
Vejledning af jer er i det forløbne år heller ikke blevet til meget. Den del af arbejdet
er endnu ikke kommet i gang fra DVBF’s side - så vi afventer, at I som medlemmer
af DDF’93 igen får mulighed for at udvikle jer.
Medlemstilgangen er vokset gennem året, men dog ikke alarmerende.
Bestyrelsen håber at der kommer flere til i fremtiden, da det vil styrke arbejdet omkring dommerne.
Som det er nogle bekendt så har vor formand været ude af ”rampelyset” en del af
året, men er nu tilbage. Han har dog valgt ikke at fortsætte arbejdet som formand,
hvilket resten af bestyrelse beklager.
Resten af bestyrelsen takker Arne for det arbejde han har lagt i DDF’93 og håber vi
stadig kan gøre brug af hans viden fremover.
Sidst men 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:
Beretningen gav anledning til bred drøftelse af de enkelte punkter, men alle var enige
om, at beretningen var meget retvisende, og der både i forhold til DVBF som DDF
kan laves forbedringer.
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.
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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. 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 (ønsker ikke genvalg)
b. næstformand (lige år)
Bjarne Løbner-Olesen (ikke på valg)
c. kasserer (lige år)
Per Stenaa (ikke på valg)
d. 1 bestyrelsesmedlem (lige år) Mads Olsen (ikke på valg)
e. 1 bestyrelsesmedlem (ulige år) John Lilhauge (modtager genvalg)
f. 1 bestyrelsessuppleant (hvert år) Jan Søgaard (modtager genvalg)
g. 1 revisor (ulige år)
Ove Egdal (modtager genvalg)
h. 1 revisorsuppleant (hvert år).
Paul-Erik Jensen (modtager genvalg)
Arne Møller genopstillede ikke til posten som formand (a). Bestyrelsen indstillede John Lilhauge til posten. John blev valgt med akklamation.
John Lilhauge er netop blevet valgt til posten som formand, hvorfor bestyrelsen
indstillede Tina Brauner til posten som bestyrelsesmedlem (e). Tina blev valgt
med akklamation.
Jan Søgaard genopstillede som bestyrelsessuppleant (f), og blev valgt med akklamation.
Ove Egdal genopstillede som revisor (g) og blev genvalgt med akklamation.
Paul-Erik Jensen genopstillede som revisorsuppleant (h) og blev valgt 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 Pokalfestival, hvis det overhovedet er muligt. Det vil i givet
fald betyde, at der skal ske en ændring af foreningens love fra ”april måned til 1.
kvartal. Dette vil den nyvalgte bestyrelse arbejde videre med.

Pkt. 8

Eventuelt.
Tina Brauner foreslog, at man burde kigge på påsætningen generelt, så ”nye domme-
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re” evt. kunne komme til at dømme med de mere rutinerede dommere, så man derigennem kunne udvikle, modne og motivere de ”nye dommere”.

Sluttelig takkede dirigenten for god ro og orden, og generalforsamlingen blev hævet kl. 1205.
Den 25. april 2009

Tina Brauner
Dirigent

Per Stenaa
Sekretær
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