Mødetype: Arbejdsmøde og
Bestyrelsesmøde
Deltagere:

Emne (og ansvarlig)

Arbejdsmøde

1.
2.
3.

Dato og sted: 4. marts 2016 kl. 13-17
og 17-21
Fredericia: Hej se Kro

Hvad skal vi udrette?

Facilitator:
Referent: Leif Plauborg
Afbud: NN, KH, FBA fra kl. 17.00

Beslutning og hvem gør hvad?

Strategi og program-

Der blev arbejdet med strategi og programerklæring. Når det endelige resultat foreligger, vil det i første

erklæring

omgang blive udsendt til dommerklubberne til høring i bestyrelserne.

Godkendelse af refe-

Godkendelse af sidste

Referatet blev godkendt

rat

referat

Godkendelse af
dagsorden
Tids- og strategiplan

Godkendelse.

Godkendt

Orientering ved Tore

Arbejdsdagen er startet med dette punkt. Noterne tages til efterretning. Tore renskriver, og efterfølgende
sendes til Jørn med henblik på formuleringer m.m.
Det sendes til høring i dommerklubberne. Målet er inden påske og den endelige udgave skal være færdig
til den 1. maj.
Tore udarbejder tids- og proceslinje.

4.

Staus på netværksgrupper

Opfølgning og orientering fra tovholderne

Dommerklubaktiviteter og materialebank
Jørn orienterer om dommerklubaktiviteter. Det skal bruges til inspiration, til at søge hjælp og til at vise
udadtil, hvilket aktivitetsniveau der er. Der ligger fil på dropbox. Jørn tror på, at netværket er helt oppe at

stå i løbet af foråret. Der skal indhentes nye oplysninger til efteråret.
Der skal måske laves to oversigter – en faglig og en social.
Gruppen skal måske slås sammen med materialegruppen. Det overvejes senere.
Der spørges til om kontaktpersonerne kan se yderligere formål eller tiltag, der skal iværksættes.
Torben er ved at samle ind i forhold til materialebanken.
Dommernes sikkerhed
I dommernes sikkerhed er der pt. 10 kontaktpersoner. Der skal nedsættes en styregruppe på området.
Gruppen skal ikke gå mere ind i arbejdet før strategien/programerklæringen er udformet endeligt.
Vi laver først programmet – der skal have fokus på præventive tiltag, overvågning og i nødstilfælde kriseberedskab.
Nyhedsstof og kommunikation
Finn skal bede alle om at undersøge hvilke oplysninger/data, der ligger på Mit DFU og hvilke der skal ligge.
Aftalen om DGI-honorar og aftalen om cups mangler på hjemmesiden.
Det skal ind i Mit DFU, så kun medlemmer kan finde oplysningerne.
4.

Status på IT systemet.

Opfølgning fra sidste
møde, herunder status

Jørn orienterede fra møder med IT-firmaet. Enkelte ting er blevet forsinket grundet sygdom. De forventes
færdig i uge 10. Arbejdet holdes inden for de aftalte 80.000,-. Ruben(formand fra KFD) har deltaget i to af
møderne med henblik på afprøvning.
Der skal laves testkørsel hurtigst muligt. Jørn kontakter Ruben med henblik på afprøvning.
Der nedsættes udviklingsgruppe med Ruben, Sinan Hendi(fra Silkeborg), Malthe og Jørn.
I hver dommerklub skal der være en IT-ansvarlig. Denne skal kunne svare på almindelige spørgsmål om
systemet.

Der skal være en gruppe bestående af bestyrelsesmedlemmerne i dommerklubberne, samt DFU’s bestyrelse, der har en række administrative rettigheder.
Bestyrelsen rejste en række spørgsmål omkring brugervenligheden og administrative rettigheder på forskellige niveauer.
Under aktiviteter kan dommerklubberne anfører aktiviteter. Man kan tilmelde sig arrangementer i såvel
egen som andre dommerklubber. Hvordan fungerer det med at printe deltagerlisterm.m.?
Brugernavnet (funktionen) skal ændres så, man kan ændre sit brugernavn og kode. De nuværende koder
er et stort problem.
Hvordan håndterer vi udsendelse af nyhedsbreve til alle?
Det skal være tydeligt, hvordan man opererer i de forskellige niveauer.
Hvordan får vi flyttet grunddata over i systemet? Dommerklubberne får en opgave med at pille ”ikkemedlemmer” ud. Hvordan får vi data ind og hvordan vedligeholder vi? Er det dommerklubberne, der skal
lægge data ind. Jørns gruppe overvejer hvordan data lægges ind på letteste måde.
Der skal laves seminar/Webinar for de IT-ansvarlige i dommerklubberne. Jørn og gruppen skal arbejde
med det.
Jørn orienterer løbende om arbejdet. KFD prøvekører systemet.
5.

Godkendelse af forretningsorden

Godkende forretningsorden

Godkendt

6.

Orientering fra formanden

Tore orienterer

Der har været afholdt møde med DBU.
Der er indkaldt til møde i Divisionsdommerudvalget den 16. marts.
Orientering om arbejdet med faktaoplysninger på hjemmesiden.

7..

Økonomi

Status.

Intet nyt.

8.

Indefodbold DGI

Status

Der er styr på indeværende og snart afsluttede sæson.

9.

2015 / 2016 og vores

Der er skal laves aftaler for de kommende sæsoner. Tore og Per laver udkast til ny aftale, hvor DFU påta-

fremadrettede til-

ger sig det faglige ansvar. Desuden laves forslag til Futsal, omkring dommerpåsætning i forhold til niveau.

gang

Vedr Futsal ønsker DFU, der udarbejdes system for udviklinger og indplaceringsliste. DFU drøfter dette
med DBU.

Tøjaftalen

Orientering

Der kommer snart nye tilbud i shopeasy.
Der blev orienteret om forskellige behov for elitedommerne i forhold til indrangering.
Alle har en god tilgang til de nuværende forhold.
Diadora har fået lov til at kommunikere direkte med de enkelte dommerklubber. DFU skal orienteres først
(nyhedsbrevet undtaget). I løbet af marts kommer der kickback-penge til dommerklubberne.

10.

Nyt fra koordinati-

Orientering ved Finn

Der er en afklaring i gang med hvad man skal tage fat i på Sjælland. Det handler bl.a. om betaling for op-

onsudvalgene

og Nicolai

gaver løst af dommerklubberne.
Der skal aftales vilkår for fysiske test og opstartsmøderne. Ligeledes er der vilkår for fysisk træning vedrørende betaling af halleje.
I Jylland er der indkaldt til møde mandag den 7. marts. Der er afsat tid til åbne drøftelser uden dagsorden.

11.
12.

Retningslinje for guld

Orientering ved Nico-

Vedtaget – sendes til Malthe og det lægges på hjemmesiden. Sendes ud til formændene i dommerklub-

og æresnål

lai/Leif

berne.

Sponsorater m.m.

Orientering ved Tor-

Torben har undersøgt mulighederne for forskellige fonde. Der arbejdes fremad med henblik på udvælgel-

ben

se og beskrivelse af konkrete projekter.

Der er taget kontakt til en række firmaer.
Der er drøftet forskellige tiltag, som vi kan tilbyde i forbindelse med indgåelse af aftaler.
Firmaerne skal være nogle, der kan leve op til vores syn på etik.
Merchandise: Skal vi gå i gang med noget? Til overvejelse: Hvad vil medlemmer købe?
13.

Eventuelt

Næste møde afholdes den 30. marts. Leif Plauborg har afbud.
Jørn udtrykte stor anerkendelse af formandens initiativ med hyppige nyhedsbreve til dommerklubberne samt hans store tidsforbrug i de første 3 måneder på at være til stede i mange dommerklubbers generalforsamlinger samt andre relevante møder med samarbejdspartnere.

