Forretningsudvalget
DATO

Onsdag d. 13. august 2014

TIDSPUNKT

Kl. 16.30

STED

DVBF’s kontor/mødelokale

DELTAGERE

Erik Jacobsen (EJA), Jørgen Bentzen (JBZ), Leif Sonnesen (LSO), Anne Mette Lykkeberg (AML)
Peter Morell (PMR) Mikael Trolle (MT)

GÆSTER

Henrik Petersen

AFBUD

Claus Bøllingtoft (CLB)

REFERENT

Peter Morell

Referat
1. Referat
Godkendelse af sidste referat.
Ref.
Godkendt.
2. Dagsorden
Godkendelse af dagsorden.
Ref.
Godkendt.
3. Reglementer til godkendelse
Ref.
De fremsendte reglementerne blev gennemgået af Henrik Petersen og diskuteret i FU. Der var enkelte
kommentarer til reglementerne som vil bliver tilrettet af Henrik Petersen.
Reglementerne godkendt.
4. Orientering
a. Continental Cup
b. VM i Polen
c. Ligaen.
d. DIF og støttemuligheder
Ref.
a. Continental Cup:
PMR orienterede om den kommende Continental Cup der skal afvikles i Odense 20.-21. september.
OBVK bliver klubben der kommer til at stå for mange af de praktiske opgaver i forbindelse med eventen.
Der har været møder med Udvikling Fyn og Odense Kommune, og ansøgning om økonomisk bidrag til
eventen er afsendt. Der arbejdes nu med budgetter og på at få skabt en organisation der kan
gennemføre eventen på bedste vis.
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b. VM i Polen
PMR orienterede om at 38 deltagere er tilmeldt til Development Center Copenhagen uddannelses og
inspirationstur til VM i Polen. Der er deltagere fra 3 forskellige lande. Orienteringsbrev er udsendt til de
tilmeldte samt til deltagende bestyrelsesmedlemmer og ansatte. Turen afvikles i perioden 4. september
til 8. september.
c. Ligaen
MT orienterede om hvor vi er i arbejdet omkring standardaftaler og amatøraftaler.
Der er sendt information og kampprogram ud til klubberne for både DT turneringen og Ligaen.
d. DIF og støttemuligheder
MT gjorde rede for de vilkår der er for det internationale arbejde når man er et forbund der ikke er TD
støttet. Der bør indledes en dialog med DIF for som minimum at opnå, at de kender vores vanskelige
arbejdssituation når vi skal repræsentere Danmark. Punktet tages op til videre drøftelse på
bestyrelsesmødet under punktet orientering. Ledelsesgruppen udarbejder en strategi.
5. Økonomi, generelt
Status på bogføring, debitorer og likviditet.
Ref.
PMR orienterede.
6. Økonomi, opfølgning
Udsættes til næste FU møde
7. Henvendelse fra Middelfart
Ref.
Henvendelsen fra Middelfart blev drøftet. Claus Bøllingtoft giver svar til Middelfart på vegne af FU.
8. Bestyrelsesmøde den 14. september
Ref.
Følgende punkter skal på bestyrelsesmødet næste gang:
• Forretningsordener for TVD, BUSG og Turneringskomiteen
• Kredsstrukturen
• Revisionsprotokollat gennemgås
Punktet strategi udsættes til næste bestyrelsesmøde på grund af arbejdet med Continental Cup.
9. Eventuelt
Ref.
•

LSO spurgte til evalueringen af landsholdssæsonen. MT svarede, at dette ligger som fast punkt på
dagsordenen for TVD. FU og bestyrelsen orienteres efterfølgende.
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