Dagsorden for Vest-udvalgsmødet
d. 6/3 2017 kl. 18 i Lillebælt Sport og Kultur
Færøvej 74 – 76 Middelfart.

Deltagere: Torben Rasmussen, Hans Græsvig, Kurt Gaundorf, Bente Christensen.
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Godkendelse af dagsorden.
Siden sidst. Mødet i Odense 20/2. (Turneringsseminar)
Budget.
Vest møde 20 maj.
Årshjul.
Mødeaktiviteter.
Mødekalender.
Evt.
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Referat af Vest-udvalgsmødet d. 6/3 2017.
Deltagere: Torben Rasmussen – TR, Hans Græsvig - HG, Kurt Gaundorf - KG, Bente
Christensen - BC.
Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

Siden sidst.
Fra turneringsudvalget:
Der har været afholdt møder i Middelfart og Hobro for klubber med hold i 2-3 og 4 div.
Dette er der kommet 2 forslag ud af og disse kan ses på Vest hjemmesiden, og sendes ud til klubberne til afstemning i uge 10.
Flertallet er afgørende og det skal være stemt senest 1 april 2017.03.07
Der har været en god dialog på møderne, referaterne fra møder kan ligeledes læses på Vest hjemmesiden.
Dette gælder kun for Herreholdene.
Mødet i Odense 20/2. (Turneringsseminar)
Der har været afholdt turneringsseminar i Odense, her blev der snakket om følgende:
at få mere ensrettet holdturnering, forstået sådanne at det man er enig om, skal indføres i DBwF’s
spilleregler, alt andet skal skrives i proportionerne.
Der skal være fælles holdtilmeldings frist.
Der vil blive kigget på turneringsplanerne, så man får en bedre fordeling af ude/hjemme kampe.
Der bliver lavet et fælles årshjul for Øst og Vest.
Proportionerne skal være færdig til d. 1/4.
Holdtilmeldingerne åbner d. 5/5 til d. 5/6.
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Budget.
Budgettet gennemgået og tilpasset.
Vest møde 20 maj.
Afholdes i Tårnby d. 20 maj kl. 10, derefter repræsentantskabsmøde.
Dagsordenen blev gennemgået.
TR laver beretning fra året der er gået.
På Vest mødet udpeges/vælges der personer til de poster der er.
Årshjul.
Der blev snakket årshjul.
BC og TR sender deres materiale til KG senest 6/4.
KG er tovholder på årshjulet.
Mødeaktivitet inden repræsentantskabsmødet.
Der er ikke aftalt noget møde inden repræsentantskabsmødet.
EVT.
Der har været afholdt dommerkurser både for allerede og nye dommere.
Der vil komme flere i fremtiden.
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