
 
 

Dagsorden: Bestyrelsesmøde 

 

  

Dato:  10. marts 2021, kl. 19.00   

Sted:  Skype 

Deltagere:  Leif Meitilberg (LM), Michael Sølling (MRS), Torben Fjordvang (TF), Mikkel Brandstrup Sartor 

(MBS), Christina Sørensen (CS) og Marianne Pedersen (MP) 

Afbud:   Evald Nielsen (EN) og Ole Ipsen (OI) 

Gæster:  

 
 

1. Godkendelse af dagsorden   

Baggrund:  Bestyrelsen godkender dagsorden og vælger referent.  
Handling:         Dagsordenen er godkendt og MP tager referat. 
 

 

2. Turneringen 2021 
Baggrund: Turneringsudvalget har haft et nyt møde vedrørende turneringsstrukturen for sæsonen 2021 

og har udarbejdet turneringsbestemmelser til gennemgang ved bestyrelsen 

Handling: TF fremlægger turneringsbestemmelserne på vegne af turneringsudvalget. Der foretages 

tilretninger, således materialet er klar til at blive sendt ud. 

 

 

3. Hjemmeside og logo 
Baggrund: Medieudvalget har gennemgået hjemmesiden og ønsker til fremtiden, der forelægges 

bestyrelsen. Derudover har de arbejdet på et logo, der ligeledes fremvises for bestyrelsen til 

godkendelse. 

Handling: CS og MP fremlægger deres tanker og ønsker omkring hjemmesiden. Grundlæggende mener 

de, at indholdet er fornuftigt. Der er dog en del teksttunge passager, ligesom der naturligvis 

skal luges ud, således vi kun præsenterer relevante informationer, men grundlæggende er 

indholdet fornuftigt. Designet skal have sig et gevaldigt løft, hvorfor forslaget fra 

medieudvalget er, at få designet en helt ny side på den eksisterende base, så den i større 

grad end nu, vil kunne følge med i udviklingen for hjemmesider og dermed ikke blive 

outdated på samme måde, som det er tilfældet nu. Medieudvalget er dog bevidste om, at vi, 

trods nyt design, skal have en løbende vedligeholdelse af den nye side, så den i højere grad 

end nu er opdateret med relevante oplysninger. Derudover ønsker medieudvalget at kunne 

tilføje et ekstra lag til vores hjemmeside – en 3D banefremvisning af alle vores klubbers 

baner inklusiv baneplaner, således nye såvel som rutinerede spillere kan få et indblik i de 

forskellige baner rundt om i klubberne, ligesom det vil kunne bidrage til en lækker visuel 



 
 

løsning for besøgende gæster på hjemmesiden. Afslutningsvist er der snakket om 

muligheden for at udvikle en app til alle vores medlemmer, hvor man kan registrere sine 

træningsdata og evt. dele det med andre medlemmer, så man kan lave små interne 

konkurrencer eller motivere hinanden internt og på tværs af klubber. Det er dog relativt dyrt 

at få udarbejdet en app, hvorfor der er brug for at undersøge mulighederne herfor nærmere. 

CS og MP har fået grønt lys til at kontakte forskellige udbydere for at indhente tilbud på ny 

hjemmeside i første omgang. 

 CS fremviser det nye logo, som hun og LM har arbejdet på. Logoet er tiltænkt som en 

gennemgående del af brandingstrategien og signaturen fremadrettet. Logoet godkendes af 

bestyrelsen. CS fremsender logo til bestyrelsen og LM tilretter signaturen for organisationen. 

 

 

4. Repræsentantskabsmøde 

Baggrund: MRS og MP har fremsendt henholdsvis regnskab og materiale til gennemgang for 

bestyrelsen, inden det udsendes senest 17/3. Der er forud for dette møde sendt meddelelse 

ud til alle medlemmer vedrørende udskydelse af repræsentantskabsmødet til den 28/8, 

ligesom Mødecenter Odense har bekræftet ombooking. 

Handling: MRS gennemgår regnskab, budget og protokollat for bestyrelsen. Bestyrelsen godkender og 

underskriver digitalt hurtigst muligt herefter. LM og MP sætter sig sammen og gennemgår 

det samlede materiale, så det kan sendes ud til alle medlemmer senest 17. marts. 

 

 

5. Strategiske spor 
Baggrund: MP giver en siden sidst opdatering efter dialog med forbundskonsulenten i DIF. 

Handling: MP har været til en række inspirationsmøder og haft dialog med vores DIF-konsulent 

omkring vores strategi spor 1, der omhandler vækst og aktivitet. Der er en positiv dialog og 

en tilkendegivelse af, at vi er på rette vej og tæt på mål. MP har møde med DIF-konsulenten 

og chefkonsulenten i DIF på mandag, der forhåbentlig kan skubbe os sidste stykke over 

målstregen. Der er møde internt i styregruppen bag spor 2, der omhandler digitalisering, 

onsdag den 17. marts. 

 
 
6. Nyt fra konsulenten 
Baggrund: Konsulenten fortæller hvad der sket siden sidst. 

Handling: Siden sidst har der været stort fokus på at hjælpe klubber i gang med aktivitet ved at besvare 

evt. tvivlsspørgsmål ift. retningslinjer, ligesom arbejdet med den nye strategi har fyldt meget. 

Her har MP deltaget i en lang række online møder internt og tværidrætsligt i DIF. Derudover 

er der ligeledes løbende og opfølgende dialog med potentielle nye klubber. 

 

 

  



 
 
7. Eventuelt  

a.     WMF  

Ingen bemærkninger 

 

b. EMF  

Ingen bemærkninger 

 

c. DIF  

Ingen bemærkninger 

 

d. Idrættens Kompetencecenter 

Ingen bemærkninger 

 

e. Lokalunionerne  

JMgU har sendt plan ud for deres turnering 

 

f. Klubberne  

Ingen bemærkninger, foruden før nævnte 

 

g. Dommer- og tekniskudvalg  

Ingen bemærkninger 

 

h. Turneringsudvalg  

Ingen bemærkninger, foruden før nævnte 

 

i. Eliteudvalg 

Ingen bemærkninger 

 

j. Appeludvalg 

Ingen bemærkninger 

 

k. Medieudvalg  

Ingen bemærkninger, foruden før nævnte 

 

l. Uddannelse 

Torben og Leif er tilmeldt kursus i forandringsledelse  

 

m. Udvikling og bredde  

Ingen bemærkninger, foruden før nævnte 

 


