Danmarks Basketball-Forbund
Basketball Federation of Denmark
Medlem af Danmarks Idræts-Forbund og FIBA

Dagsorden for Basketrigsdagens ordinære møde, jf. DBBFs love § 11, stk. 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Formanden aflægger beretning til godkendelse.
Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til godkendelse og præsenterer budget.
Udvalg, hvis formand er på valg, aflægger beretning til godkendelse.
Udvalg, hvis formand ikke er på valg, aflægger statusrapport.
Formanden for Ligaudvalget aflægger beretning til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag:
a) Til lovændringer jf. § 13, stk. 1
b) Til rigsdagsbeslutning, jf. § 13, stk. 2.
8. Godkendelse af Basketligaens og Dameligaens mandat
9. Fastsættelse af takster:
a) årskontingent til DBBF, jf. § 5, 1. pkt.
b) licens til DBBF
10. Valg til bestyrelsen således:
I lige år: Formand for bestyrelsen, formand for dommerudvalget, formand for
uddannelsesudvalget, formand for børne- og ungeudvalget
I ulige år: Økonomiansvarlig, formand for turneringsudvalget for øvrige turneringer,
formand for informationsudvalget, formand for klubudviklingsudvalget, formand for
eliteudvalget.
11. Valg af medlemmer til de stående udvalg, jf. § 9, nr. 4, litra a-e og g-i, jf. § 20, stk. 3,
således:
I lige år: Medlemmer af henholdsvis dommerudvalget, uddannelsesudvalget og børne- og
ungeudvalget
I ulige år: Medlemmer af henholdsvis turneringsudvalget for øvrige turneringer,
klubudviklingsudvalget og eliteudvalget.
12. Valg – blandt bestyrelsens medlemmer - af næstformand i bestyrelsen.
13. Valg af medlemmer og suppleanter til amatør- og ordensudvalget.
14. Godkendelse af fortsat anvendelse af DIFs revisorer i henhold til den fælles revisionsaftale
for specialforbund.
15. Eventuelt.
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REFERAT

1.
Valg af dirigent
Formanden Sten Krüger Poulsen indledte mødet med at byde de delegerede velkommen.
Formanden gik herefter over til dagsordenens pkt. 1, VALG AF DIRIGENT, hvor formanden på
bestyrelsens vegne foreslog Kell Ørhøj, der blev enstemmigt valgt.
DIRIGENTEN takkede for valget og konstaterede mødets lovlige indvarsling i henhold til lovenes
§ 12, stk. 1. Indkaldelsen var dateret den 4. april 2006, og dirigenten konstaterede, at
Basketrigsdagen herefter var beslutningsdygtig.
Dirigenten oplyste, at der var blevet uddelt stemmesedler ved indgangen. Sekretariatet foretog
optælling, og der var fremmødt 73 personer. Der var 58 stemmer til stede.
Navn
Anders Bonde
Anja Andersen
Anker Nyborg Nielsen
Birgitte Melbye
Bjarne Bremholm
Camilla Luxhøj
Carsten Boeck
Christian Gibson
Claus Jensen
Claus Krogh
Danilo Jensen
David Ramskov
Ernst Jensen
Flemming Hansen
Frank B. Aabo
Frank J. Andersen
Hans Verner Larsen
Helle Blak
Henrik Sandberg
Henrik Westergaard
Jens Strandberg
Jesper Brixen
Jesper Hauge
Jesper Nielsen
Jesper Schwalbe
Jimmy Jørgensen
Jørgen Stig Nielsen
Kell Ørhøj
Kim Lippert
Kirsten Tvedegaard
Kristian Nielsen

Deltager/Repræsentant
SISU
Aalborg
Opstillet som økonomiansvarlig
Generalsekretær
Bestyrelsen, formand for turneringsudvalget
Virum
ALBA
Haderslev
BK Amager
Åbyhøj
Nørresundby
Virum
Bestyrelsen
TGF
Glostrup
BMS
Næstved
Slagelse
Solrød
Roskilde
Støvring
Bestyrelsen
Eliteudvalget
Bestyrelsen
BK Amager
Fun Raisers + medlem af turneringsudvalget
Hørsholm
Dirigent
DBBF adm.
Sekretær, DBBF
Herlev
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Leif Nielsen
Maria Madsen
Martin Steen
Merete Gade
Michael Boje Formann
Michael Kofoed-Hansen
Michael Piloz
Mogens Tygesen
Morten Thomsen
Morten V. Hansen
Ove Pedersen
Ove Thelin
Pelle Persson
Peter Glahn
Peter Gottlieb
Peter Jensen
Pia Crone
Rasmus Munck
René Jakobsen
Sarah Gingold
Simon Larsen
Steen Guido
Steffen Wich
Sten Krüger Poulsen
Susanne Fløe
Susie Heede-Andersen
Søren Friis
Søren Gam
Søren Korsbæk
Søren Pedersen
Søren Skovhøj
Thomas Frost
Thomas Frydendal
Thomas Ginnerup-Nielsen
Thomas Silfen
Thomas Valsted Simonsen
Tonny Hansen
Torsten Ørhøj
Uffe Høj
Birger Fiala
Jytte Mathiasen

BK Amager
Skt. Klemens
Svendborg
SISU + medlem af eliteudvalget
Værløse
Svendborg
Skovbakken
Bestyrelsen, formand for uddannelsesudvalget
Hørsholm
Randers
Åbyhøj + Bestyrelse, formand for ligaudvalget
Bestyrelsen, næstformand og formand for
klubudvalget
Dommerforeningen
SISU
Konsulent, DBBF
Lemvig
Harlev
Værløse
Lemvig
Hørsholm
Næstved
Høbas
Skovbakken
Bestyrelsen
Åbyhøj
Falcon
Værløse
AGF
Aalborg
BMS
Falcon
Aalborg
Skjold Birkerød
Falcon + medlem af disciplinærudvalget
Hareskov + ABCD
Aalborg
Randers
Herning
Harlev
Solrød
Formand for Amatør- og ordensudvalget
Klubvejleder, DBBF

Ved et samlet stemmetal på 58 vil lovændringer, der kræver 2/3-flertal, være vedtaget ved et
stemmetal på mindst 39 stemmer for forslaget, medens forslag til rigsdagsbeslutninger, der kræver
simpelt flertal, vil være vedtaget med et stemmetalpå mindst 30 stemmer.
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2.
Formanden aflægger beretning
Dirigenten gav herefter ordet til formanden.
Formanden henviste til sin skriftlige beretning, som var en del af arbejdspapirerne.
I det andet år som formand har der i den sportslige ende af skalaen været én markant ting:
at herrelandsholdet har kvalificeret sig til Eurobaskets A-division. Det skete med en lille margin,
men landsholdet er kommet langt. Også Bakken Bears deltagelse i Europa Cuppen har givet fokus
på basketsporten, og eliten har dannet rollemodeller, hvor vi har set dansk basket på højt niveau.
Den hjemlige turnering bliver bedre og bedre, men der er stadig mulighed for forbedringer, og ikke
mindst skal vi have flere involveret.
En anden markant ting er, at talentarbejdet er omlagt til frivillighed og brugerbetaling, idet trænerne
stiller deres arbejdskraft til rådighed uden vederlag, og spillerne betaler for at deltage i
træningssamlingerne.
En tredie markant ting, om end i den anden retning er, at vi har haft en medlemstilbagegang på 1000
medlemmer. Tilbagegangen er fordelt jævnt over alle alderstrin, begge køn og geografisk.
Der har været stor aktivitet omkring uddannelse, som resulterer i en timemæssig fremgang. Det
glædede formanden, at medlemmerne investerer mere tid i uddannelse, og da tilskuddet fra DIF er
aktivitetsafhængigt, er det en væsentlig faktor. Såfremt vi ikke satser på aktiviteter, kommer vi til at
miste tilskud.
Vi har haft et godt pressemøde i Århus for nylig, hvor vi kunne offentliggøre den ny sponsor for
herrelandsholdet, Bruun’s Galleri. Herefter er landsholdets deltagelse i A-divisionen i 2006 og
delvis i 2007 på plads, og det medfører, at landsholdet i de to næste år har base i Århus. Århus
Kommune og Sport Aarhus Events er desuden gode medspillere omkring landsholdet.
Tuborgfondet har også haft øjnene åbne for landsholdet, og fondet har givet en donation på 20.000
kr. til deltagelse i A-divisionen.
Team Danmark har igen givet tilsagn om en tilskudsordning, om end på en anden vis end tidligere.
Formanden henviste til den totale afvisning, som vi blev meget overraskede over at modtage efter
herrelandsholdes succes i september. Senere er vi blevet godkendt til et forberedelsesprojekt samt et
udviklingsprojekt. Udover at det første omhandler uddannelse, og det sidste omhandler
talentudvikling, ved vi endnu ikke, hvad det indebærer. Han håbede, at vi vil få støtte til
gennemførelse af de aktiviteter, som vi allerede har linet op, for således at styrke fundamentet i
forbundet og klubberne.
Arbejdet skal ske i samarbejde mellem Team Danmark, DIF og DBBF.
Vi har levet med, at vi ikke at kende præmisserne i lang tid, men vi håber nu at få skabt et fast
fundament, så vi ved, hvad vi har med at gøre, og vi vil blive klogere i løbet af efteråret.
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DIFs politiske program blev vedtaget på årsmødet i maj, og som noget nyt er eliten inddraget. Der
kan blive tale om støtte til de forbund, der ikke er topsatsningsforbund.
”Elitenetværket”, som blev skabt i efteråret fik indvalgt talsmanden i DIFs bestyrelse. Netværket
har fået en stemme, som man lytter til, og det har vist sig, at vi stadig kan holde sammen.
Bestyrelsens arbejde i årets løb var at tage fat på de tiltag, der stod i målbeskrivelsen sidste år.
Pengene viste sig ikke at blive problemet, og der hvor aktiviteterne ikke er blevet gennemført, er det
på grund af manglende menneskelige ressourcer. Det er svært at få mobiliseret alle kræfter til at
køre i samme retning.
To personer har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen. Torben Knudsen – stor tak – har gjort et
stort arbejde i de to år med at styre økonomien. Den anden person er Mogens Tygesen.
Begge har truffet beslutningen ud fra arbejdsmæssige årsager.
Formanden rettede afslutningsvis en tak til alle for det daglige arbejde, som gøres for basketball i
klubber og udvalg.
Uden jer kommer vi ikke ret langt ud over stepperne.
Dirigenten stillede herefter formandens beretning til debat.
Dirigenten foreslog, at man behandlede den skriftlige beretning, afsnit for afsnit.
Præambel og det sportslige:
Michael Piloz stillede forslag om oprettelse af en beskeden Europa Cup pulje, som støtte til de
klubber, der tager det store skridt at deltage. Desuden takkede han bestyrelsen for et godt stykke
arbejde gennem året.
Carsten Boeck rettede ligeledes en stor tak til bestyrelsen og til formanden for beretningen.
Han stillede spørgsmålstegn ved DIFs og Team Danmarks indflydelse på de mindre forbund, idet
han frygtede for stor styring og indflydelse, som han ikke fandt ønskværdig i Danmark. Desuden
ønskede han oplyst, om forbundets visions- og strategiplan er udarbejdet i samarbejde med DIF.
Han understregede, at forbundets støtter er ildsjæle, og at bestyrelsen må huske, at klubberne
eksisterer på frivillig arbejdskraft, når man udarbejder programmer og kurser. Hvem er til for
hvem?
Formanden svarede, at hverken DIF eller Team Danmark har været inde over materialet. Han
tilføjede, at der er krav forbundet med at modtage tilskud fra DIF, og det samme er tilfældet, når der
modtages tilskud fra Team Danmark. Pt. er der ingen krav, og hvad det ender med, ved vi endnu
ikke.
Leif Nielsen ønskede oplyst, om landsholdets finansiering er tilstrækkelig. Hertil svarede
formanden, at budgettet er dækket ind via vort eget budget samt yderligere indtægter. Desuden er
der mulighed for at tjene penge på entreindtægter, hvor der kun er budgetteret med 60.000 kr.
Økonomien og Team Danmark
René Jacobsen ønskede oplyst, om fokuspunktet, professionalisme på driftssiden, omhandler
administrationen eller klubsiden. Hertil svarede formanden, at dette endnu ikke er afklaret. Han
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tilføjede, at vi ikke skal ansætte en sportschef eller en elitechef. Først skal strukturen afklares, og vi
forventer at få hjælp til udvikling af et professionelt eliteset-up.
Desuden roste han det flotte resultat. Han var glad for, at vi er kommet så godt i gang under den ny
struktur. Samtidig efterlyste han en tættere dialog mellem klubberne og bestyrelsen. Han var glad
for nyhedsbrevene og det planlagte lederseminar, men han fandt det ikke tilstrækkeligt. Hertil
svarede formanden, at det var hans dårlige samvittighed, og at han ville forsøge at forbedre
kommunikationen.
Der var ingen kommentarer til de resterende afsnit, hvorefter formandsberetningen blev
godkendt med akklamation.

3.
Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og præsenterer
budget.
Dirigenten oplyste, at det reviderede regnskab, underskrevet af revisionsfirmaet KPMG,
bestyrelsen og generalsekretæren, var forelagt ham.
Formanden henviste til den økonomiansvarlige Torben Knudsens skriftlige beretning, som er en
del af regnskabet. Torben Knudsen selv var forhindret i at deltage i mødet.
Han henviste til et overskud på 1.2 mio. kroner, hvoraf de 800.000 kr. kan henføres til klubbernes
indbetaling af ekstragebyr.
Desuden har der ikke været brugt på mange penge på aktiviteter, som forventet. Bestyrelsen har
derfor besluttet at sende 400.000 kr. tilbage til klubberne ved kun at opkræve det halve ekstragebyr
til december.
Budgettet er på ny et budget, som relaterer sig til de aktiviteter, som SKAL gennemføres.
Bestyrelsen har herefter afsat en pulje under ekstraordinære poster, som skal anvendes til udvikling.
Disse puljemidler bevilliges af bestyrelsen i takt med ønsker fra udvalgene om at igangsætte
beskrevne aktiviteter og projekter. Formanden understregede, at bestyrelsen har været rimeligt
detaljerede i budgettet.
Henrik Westergaard henviste til sine kommentarer på sidste års Basketrigsdag, hvor han havde
anmodet om, at regnskabet i fremtiden opstilles med ordentlige noter. Han kritiserede, at dette ikke
var sket, og han fandt at regnskabet var uoverskueligt. Formanden tog dette til efterretning.
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.
Budgettet var med disse bemærkninger præsenteret for Basketrigsdagen.

4.
Udvalg, hvis formand er på valg, aflægger beretning til godkendelse
Dommerudvalget
Jesper Brixen henviste til sin skriftlige beretning, og understregede, at det havde været et svært år,
idet hele udvalget havde været nyt. Udvalget har opdelt dommerne i andre grupper end tidligere, og
der er dannet en speciel gruppe for basketligaen og en gruppe for dameligaen. Udvalget finder, at
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der er stor forskel på at dømme i de to ligagrupper. Det har været en succes. Dommerpåsætningerne
gav forvirring i starten, idet dommerpåsætterordningen var ændret. Udvalget har derfor besluttet at
vende tilbage til det oprindelige system med tre dommerpåsættere. Uddannelse af dommere i
forbindelse med ligakampe har været en succes, og man når ud til flere landsdele.
Brixen henviste til dommermanglen. Udvalget har flere muligheder for at gøre noget ved sagen:
Gulerod eller pisk. Man kan gøre det mere interessant at være dommer – eller man kan håndhæve
reglen om bøder til klubber, som ikke stiller med det antal dommere, de skal i henhold til lovene.
Afslutningsvis takkede han alle, der har hjulpet dommerudvalget i den forløbne sæson.
Leif Nielsen fandt at udvalget har udført et godt stykke arbejde med de forhåndenværende midler.
Men dommermanglen er katastrofal. Han foreslog, at man opretter en semigruppe, der dømmer
færre kampe og undlader at udelukke folk, som ikke dømmer nok. Hertil svarede Brixen, at det
måtte bero på dårlig kommunikation, for det var allerede tilfældet.
Danilo Jensen udtrykte glæde over genindførelse af den gamle dommerpåsætterordning, som han
fandt vil give en kvalitetssikring. Dommerne har været et nummer, og det er frustrerende, når der
også skal tages hensyn til, at man også er træner eller har andre hverv. Han takkede udvalget for at
tage fat om problemet med rekruttering af dommere, således at de ældre dommere kan blive
aflastet.
Beretningen blev herefter godkendt.
Uddannelsesudvalget
Mogens Tygesen henviste til sin skriftlige beretning.
Han tilføjede, at basis- og klubtrænerkurser er udvidede. Den største opgave i det kommende år vil
være udvikling af minitræner- og lederkursus. Desuden skal der findes personer i klubberne, skal
lede klubbernes minitrænere. Udvalget prioriterer denne opgave højt for at sikre et sportsligt niveau
i klubberne. Det vil ligge klar i efteråret. A-trænerkursus er pt. i gang, og man forventer, at alle går
igennem, idet mange af kandidaterne er højt kvalificerede
Udvalget ser gerne flere deltagere på diplomtrænerkursus, og der arbejdes på en licensordning for
elitetrænere, hvilket falder i tråd med krav fra DIF, Team Danmark og FIBA.
Der har været barslet med et juniortrænerkursus, men det er blevet forsinket på grund af et DIF
konsulentskift.
Leif Nielsen takkede for gode tilbud på de lavere uddannelsesniveauer. Imidlertid rejste han kritik
af A-trænerkurset, hvor en kursist fra hans klub fandt kvaliteten for lav. Mogens Tygesen noterede
sig denne kritik.
Beretningen blev herefter godkendt.
Børne- og ungeudvalget
Jesper Nielsen henviste til sin skriftlige beretning.
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Han tilføjede, at der er indledt et positivt samarbejde mellem de nordiske lande på breddeområdet.
Desuden takkede han Hørsholm for et veludført arbejde med minifestivalen. Det er tanken at på et
lignende arrangement i vest til næste år.
Beretningen blev herefter godkendt.

5.
Udvalg, hvis formand ikke er på valg, aflægger statusrapport.
Turneringsudvalget
Bjarne Bremholm henviste til sin skriftlige beretning.
Danilo Jensen stillede et konkret spørgsmål om, hvorvidt udvalget tager højde for geografisk
nærhed i forbindelse med turneringsplanlægningen – eller er klubberne blot et nummer i et skema?
Hertil svarede Bremholm, at der tages hensyn.
Jytte Mathiassen takkede for et godt møde om den kommende turnering. Det gav mulighed for at
drøfte forudsætninger og strukturer, bl.a. turneringsombrydning.
Bremholm svarede, at det tager tid at finde hinanden, og alle har rykket en del. Han understregede,
at der vil være turneringsombrydning i mange rækker. Det har været praksis i øst i mange år.
Maria Madsen bad udvalget overveje, om man skal indføre en ændring af spilletiden i minikampe
til 4 x 8 minutter, og Camilla Luxhøj tilsluttede sig forslaget. Bremholm noterede sig forslaget og
lovede at drøfte det i udvalget.
Leif Nielsen ønskede information om den kommende Øresundsturnering. Hertil svarede
Bremholm, at Sport Øresund finansieres af fondsmidler, og der søges midler i en EU-pulje. Det
sker i et samarbejde med Skånes Basketball Forbund, og der er planlagt en turnering for juniorer og
ynglinge. Såfremt man laver en harmonisering på tværs af Sundet omfattende uddannelse modtager
vi tilskud til dommere og dommeruddannelse, samt til træneruddannelse, hvor også clinics bliver
dækket. Klublederne vil desuden blive indbudt til udannelse sammen med turneringslederne.
Svenskere og danskere bliver sat sammen, og desuden indgår også Basketgymnasierne. 9 klubber i
Storkøbenhavn bliver inddraget i turneringen.
Henrik Westergaard ønskede oplyst, hvordan en sådan turnering kan presses ind i den i forvejen
trængte terminsplan. Hertil svarede Bremholm, at danske hold spiller to kampe på en tur til Sverige
og vise versa. Kampene i Danmark vil blive midtugekampe. Der afsluttes med et Final Four.
Torsten Ørhøj ønskede oplyst, om det vil gavne klubberne vest for Storebælt. Hertil svarede
Bremholm, at det var et østprojekt. Finansieringen er ren støtte, og der er ikke tale om udgifter for
forbundet.
Klubudviklingsudvalget
Carsten Boeck henviste til sit indlæg på sidste års Basketrigsdag, hvor han understregede, at han
var imod tvang. Det var efter hans opfattelse tale om tvang i forbindelse med indkaldelse til
lederkonferencen i september. Han fandt, at det var en krigserklæring fra bestyrelsens side, når man
truer med at udelukke hold fra turneringsdeltagelse, såfremt klubberne ikke sender deltagere til
lederkonferencen. Man mente ikke, at det er det klubberne ønsker. De ønsker frivillighed. Han fandt
desuden indholdet uinteressant. Han ønskede besvaret, om bestyrelsen vil gøre alvor af at truslen
om at udelukke klubber, hvis de ikke møder. Han stillede desuden spørgsmålstegn ved lovligheden
af udelukkelse, såfremt en klub betaler kontingent.
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Hertil svarede Ove Thelin, at en del af vedtagelsen på Basketrigsdagen sidste år var, at enten
formanden, næstformanden eller en person fra klubbestyrelsen deltog i lederkonferencen. Han tog
afstand fra, at der er tale om tvang. Bestyrelsens ønske er at hæve klubbernes niveau. Han
beklagede, at Boeck ikke fandt programmet interessant, for udvalget har gjort et stort stykke arbejde
for at udarbejde et program, som vil være spændende for klubberne. Desuden henviste han til
bestyrelsens ønske om at styrke klubudviklingen ved ansættelse af en ny klubudviklingskonsulent
fra 1. august.
Frank Andersen takkede for det gode svar, og han hilste lederkonferencen velkommen som en god
ide, der kan give mulighed for at vi kan lære af hinanden. Han opfordrede bestyrelsen til at komme
med mere af samme slags.
Danilo Jensen beklagede medlemsfrafaldet, og han fandt at kæden hopper af, når man ansætter en
ny konsulent. Han fandt, at forbundet gør dette for at tækkes DIF og Team Danmark. Han efterlyste
klubvejlederens rolle i dette spil. Hertil svarede Thelin, at ansættelse af en ekstra konsulent helt og
holdent er et ønske fra bestyrelsens side om at styrke klubudviklingen. 50 % af den nyansatte
konsulents arbejdstid skal anvendes til arbejdet med integrationsprojektet. DIF støtter
breddekonsulentordningen økonomisk, men DIF har ikke haft indflydelse på beslutningen.
René Jacobsen bakkede delvist Boeck op, idet han var af den opfattelse, at man ikke kan udelukke
hold fra turneringsdeltagelse ved manglende fremmøde til lederkonferencen. Han opfordrede
klubudvalget til at undersøge, hvem der er i risikozonen og derefter sørge for at de deltager. Mange
er allerede hårdt hængt op i deres hverdag. Samtidig opfordrede han udvalget til at spørge klubberne
om, hvad deres behov er.
Carsten Boeck gentog, at det udsendte materiale vedrørende lederkonferencen omfatter tvang. Men
nu glædede det ham, at det var en misinformation, og at det nu har vist sig, at man ikke bliver
udelukket fra turneringen af den årsag. Han anmodede om at få en rettelse udsendt.
Dirigenten oplyste, at forbundets love ikke giver hjemmel til udelukkelse af den bemeldte årsag.
Ove Thelin erkendte, at lovgrundlaget ikke er i orden, og at bestyrelsen ikke har de fornødne
sanktionsmuligheder. Samtidig udtrykte han håb om, at klubberne forstår alvoren i at møde op.
Formanden tilføjede, at bestyrelsen har ændret holdning, og det vises netop ved, at der ikke er
fremsat lovforslag om udelukkelse af hold.
Claus Jensen appellerede til, at man fremover anvender tiden på Basketrigsdagen mere
konstruktivt. Såfremt deltagerne har spørgsmål af den slags, kan man spørge på forhånd.
Uffe Høj ville gerne have deltaget i konferencen, men datoen er sammenfaldende med et
arrangement i klubben, som ligger fast år for år, og derfor er man forhindret i at deltage. Thelin
opfordrede klubben til at afse en enkelt person til at deltage, uanset at man har stævne.
Frank Andersen understregede, at arbejdet med klubudvikling er uendeligt vigtigt, og hvis det skal
rykke, kræver det en synergi mellem klubberne.
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Leif Nielsen opfordrede bestyrelsen til at se på visionsplanen og få den revideret. Desuden ønskede
han oplyst, hvad klubudvalget opfatter som udvalgets succeskriterium efter to års arbejde.
Thelin svarede, at udvalget bl.a. har en målsætninger om at man inden næste sommer skal have
besøgt 50 klubber i Danmark. Der skal derefter formaliseres et samarbejde. Desuden vil man
udsende et spørgeskema efter konferencen i september.
Eliteudvalget
Ernst Jensen oplyste, at udvalget arbejder med målsætning om bedre kvalitet og mere træning.
Forhandlingerne med Team Danmark og DIF starter i næste uge. Foreløbig er det kun overskrifter,
og styrken er, at vi står på egne ben. Vi er pt. ikke afhængige af Team Danmark, og vi vil
præsentere vores ønsker ved forhandlingerne. Vi kender hverken omfang eller model, men vi ved,
at der er en pulje på 6 mio. kroner til deling mellem 6 forbund. Han understregede, at vi forsøger at
fastholde vores prioriteringer.
Ernst Jensen henviste til landskampene, som ruller af stablen i september. Han opfordrede
klubberne til at møde talstærkt op.
Henrik Westergaard var glad for, at landsholdet er kommet på det høje niveau. Imidlertid
efterlyste han en placering af divisionerne i elitesammenhæng. Han følte, at divisionerne er blevet
ladt alene, selvom man bidrager en hel del. Desuden var det hans opfattelse, at divisionsklubberne
ikke bliver taget med på råd og er uden indflydelse på, hvordan tingene skal ske. Han følte, at vi er
på vej til en 2-deling. Alle klubber har en stor udgift til DBBF, og han efterlyste en
interesseorganisation for divisionsklubberne i lighed med ligaerne.
Hertil svarede Ernst Jensen, at divisionsklubberne naturligvis er en del af eliten, og han
understregede, at klubsamarbejde for at sikre bedre træning er højt prioriteret i udvalgets
målsætning. Der opbygges kraftcentre i klubsamarbejde. Desuden har man startet et projekt om
fysisk træning, opbygget af Michael Jepsen fra atletik. Programmet kan bruges på alle niveauer, og
det er et solidt og gratis tilbud til alle danske basketballspillere. Vedrørende endnu en
interesseorganisation fandt han det uhensigtsmæssigt, idet sådanne forhandlinger bør foregå på
Basketrigsdagen og med bestyrelsen.
Leif Nielsen fandt Westergaards spørgsmål relevant, og han understregede, at tiltag omkring
eliteprogrammer må omfatte samtlige klubber.
6. Formanden for ligaudvalget aflægger beretning til godkendelse
Ligaudvalget
Ove Pedersen lykønskede årets mestre, Horsens IC (herrer) og Hørsholm (damer). Han erkendte, at
der er ting, der kan forbedres, men han var rimeligt godt tilfreds med årets forløb i Basketligaen.
Desuden ønskede han velkommen til de to nye hold i Basketligaen: Horsens BC og Team Sjælland.
Han opfordrede klubberne til at udvikle dameligaen. Der er for få damespillere, og der er for stor
forskel på top og bund. Han håbede, at det ville rette sig.
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7.
Behandling af indkomne forslag:
a)
til lovændringer jf. § 13, stk. 1
Dirigenten oplyste, at der til disse forslag skal være mindst 2/3 stemmer for, for at forslaget er
vedtaget.
Dirigenten bad indledningsvis om en generel bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage
redaktionelle ændringer i lovene.
Bemyndigelsen blev givet enstemmigt.
Forslag til ændringer af
2. FÆLLES TURNERINGSREGLEMENT
AFSNIT I, § 18, STK. 4
Forslaget stilet af bestyrelsen/Skovbakken
Jesper Brixen forklarede, at forslaget er en præcisering af de nugældende regler. Praksis og
fortolkning bliver fortsat uændret. Forslaget læner sig op af FIBAs regler.
Han tilføjede, at der har været forvirring omkring placering i de forskellige puljer, og derfor er
forslaget fremsat.
Brixen omdelte herefter et ændret forslag, idet der redaktionelt havde været uklarheder i det forslag,
der var udsendt i arbejdspapirerne.
Det tilrettede forslag, som blev uddelt på Basketrigsdagen ser således ud:
§18
I turneringer, der spilles efter kamppointsystem, gælder følgende bestemmelser: 2
kamppoints for en vundet kamp og 0 kamppoints for en tabt kamp. Det hold, der ved
turneringens slutning har opnået flest kamppoints, er vinder, medens de øvrige hold placeres
på de følgende pladser i forhold til deres opnåede kamppoints. Et hold skal dog altid
placeres lavere end andre hold med samme antal kamppoints, hvis det i løbet af turneringen
er erklæret som taber af en eller flere kampe på grund af overtrædelse af turneringsreglementet eller spilleregler.
1.

Hvis et hold helt udgår af turneringen i løbet at denne, medregnes intet kampresultat af de
kampe, som dette hold måtte have spillet, til de øvrige holds kamppointstilling, scoring eller
scoringsdifference.

2.

Hvis to eller flere hold slutter med samme antal kamppoints, og der heri indgår 20-0 sejr(e)
eller 2-0 sejr(e), fraregnes samtlige de(t) taberdømte holds kampresultater i den med hensyn
til kamppoints ligestillede holds samlede scoring, forinden disses scoringsdifferencer
beregnes, såfremt disse bliver afgørende for placeringen. Ved 20-0 kampen i rækker, hvor
der tildeles bonuspoints, tildeles det vindende hold altid 3 points.
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Hvis to eller flere hold fortsat står lige i kamppoint anvendes følgende metode idet
kampresultaterne fra stk. 1 og 2. fortsat fraregnes.
3.

Står to eller flere hold lige med hensyn til kamppoints, afgøres deres indbyrdes placering af
holdenes kamppoints i indbyrdes kampe. I tilfælde af, at holdene stadig er lige, afgøres deres
placering ved scoringsdifferencen beregnet på grundlag af resultaterne af disse holds
indbyrdes kampe i puljen. Er nogle af holdene stadig lige, afgøres deres indbyrdes placering
ved scoringsdifferencen beregnet på grundlag af resultaterne af alle de kampe, holdene har
spillet i puljen. Er nogle af holdene stadig lige, afgøres deres indbyrdes placering af flest
scorede points. Såfremt der stadig er lighed, afgøres denne ved lodtrækning. Den tekniske
metode vedr. selve lodtrækningen fastsættes af Turneringsudvalget eller dettes stedfortræder
(den stævneansvarlige kommissær).

4.

Hvis anvendelsen af et af ovennævnte kriterier på noget tidspunkt reducerer
kamppointslighed mellem flere hold til kamppointslighed mellem færre hold, benyttes stk.
3 til at afgøre placeringen for den reducerede gruppe af hold med kamppointslighed. Således
fortsættes til alle hold er placeret.

Yderligere henvistes til de allerede fremsendte eksempler i det oprindelige forslags pkt. 7 og 8 som
en integreret del af ændringsforslaget.
Dirigenten gennemgik forslaget, idet han tidligere har været involveret i placeringsspørgsmål.
Samtidig havde han været rådgivende i forbindelse med udformningen. Han oplyste, at i øvre
rækker rangeres i videst muligt omfang efter resultater af indbyrdes kampe. Eksemplerne er derfor
en væsentlig del af forslaget.
På en opfordring fra Torsten Ørhøj om, at reglementet også bør gælde for øvrige turneringer,
således at man kun har ét placeringssystem, svarede dirigenten, at der i så tilfælde ville være tale
om et ændringsforslag, som TU og Børne- og ungeudvalget først bør have lejlighed til at overveje.
Thomas Ginnerup mente, at forslaget var for langt til at indføje i reglementet, og Leif Nielsen
foreslog, at der bliver udarbejdet en lille pamflet, som er tilgængelig ved dommerbordet.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
AFSNIT II. LICENSORDNING
Spillerlicenser
Gældende for basketligaen, dameligaen, 1. division herrer, 2. division herrer og 1. division
damer.
Bjarne Bremholm begrundede forslaget med et ønske om at gøre reglerne ens for alle. Såfremt en
spiller skifter klub efter 1. september får spilleren 30 dagens karantæne, uanset hvad. Undtaget er
opnåelse af licens i egen klub, som kan fås uden karantæne. På et spørgsmål fra Danilo Jensen om
der var mulighed for at søge dispensation var svaret fra Bremholm nej.
Renè Jacobsen kritiserede licensregistreringen for at være bureaukratisk og vanskelig at
administrere for klubberne. Han forslog, at man indsendte listen fra året før. Bremholm fandt
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personligt, at det var en god ting, at tavlen blev vasket ren én gang om året, men han lovede at se på
sagen.
Følgende blev herefter i sin fulde ordlyd ensstemmigt vedtaget:
§ 31
DBBF udsteder spillerlicens efter ønske fra en klub.
Enhver spiller, som ønsker at deltage i Basketligaen, Dameligaen, 1. division herrer, 2. division
herrer og 1. division damer skal være i besiddelse af en spillerlicens med licensnummer.
Ansøgning om licens skal ske på en hertil udformet blanket, som kan downloades fra www.dbbf.dk
eller rekvireres fra DBBFs sekretariat. Blanketten, som skal være korrekt udfyldt og underskrevet af
klubben, spilleren samt i forbindelse med alliancehold af moderklubben, skal være DBBFs
sekretariat i hænde senest 1. september.
En spiller kan kun registreres for én klub inden 1. september. Efter 1. september kan klubskifte
foretages jf. § 35.
En spiller, som søger licens efter 1. september kan registreres for en klub med 30 dages karantæne.
Licensen kan ikke udstedes til spillere, der er kontraktligt forpligtede til anden side.
Licensudstedelse kan desuden ske gennem nyregistrering eller ved klubskifte, jf. § 36
Licensen kan ikke udstedes til spillere, der er kontraktligt forpligtede til anden side.
Licensudstedelse kan desuden ske gennem nyregistrering eller ved klubskifte, jf. § 36
En spiller kan søge dispensation til at opnå licens i egen klub uden karantæne mod fremvisning af
dokumentation for deltagelse på et af den pågældende klubs øvrige holds første kamp i samme
sæson.
(Resten af paragraffen er uændret)
Afsnit III: REGLEMENT FOR ØVRIGE TURNERINGER
§ 41
Alle spillerne er spilleberettigede til deltagelse i øvrige turneringer under DBBF.
Ikke-danske spillere under 18 år kan frit deltage i øvrige turneringer, medens ikke-danske spillere
fra og med det fyldte 18 år kan deltage efter indsendelse af ”letter of clearance” (såfremt
vedkommende har været registreret som spiller i en FIBA klub i et andet land) eller ”academic
institution player declaration” (såfremt vedkommende ikke har været registreret som spiller i en
FIBA klub i et andet land).
Klubskifte tillades i sæsonen med 30 dages karantæne, dog med undtagelse af ungdomsspillere i
mesterrækkerne, der kan foretage klubskifte indtil 31. december, stadig med 30 dages karantæne.
Klubskifte for spillere fra en divisionsklub til en lavere rangerende klub tillades i hele sæsonen med
30 dages karantæne.
Klubskifte for spillere fra en lavere rangerende klub til en divisionsklub tillades med 30 dages
karantæne indtil 31. december.
En særlig klubskifteblanket skal anvendes i forbindelse med klubskifter. Blanketten kan hentes på
www.dbbf.dk.
5. Propositioner for landspokalturneringen for seniorhold
Bjarne Bremholm oplyste, at der er tale om en præcisering, idet der har hersket uenighed om,
hvordan ”bedst af to kampe” skal tolkes. Han understregede, at vi hidtil har fulgt FIBAs regler, og
det ønsker vi fortsat at gøre, hvilket betyder, at der ikke indgår ændringer i forslaget.
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Følgende blev herefter i sin fulde ordlyd enstemmigt vedtaget:
Generelle bestemmelser
1/4-FINALER, § 7 Der foretages fri lodtrækning.
SEMIFINALER, § 8,med rettelser vedtaget af Basketrigsdagen juni 2006:
Der foretages fri lodtrækning.
Semifinalerne afvikles bedst af 2 kampe. De to kampe (ude og hjemme) betragtes som én kamp.
Såfremt den første kamp slutter uafgjort, skal der ikke spilles ekstraperiode. Såfremt det
sammenlagte resultat af de to kampe ved afslutning af den 2. kamp er uafgjort, skal der spilles
ekstraperiode/r i henhold til bestemmelserne i FIBAs love for at finde vinderen.
Forslag til ændringer af
8. Propositioner for øvrige turneringer,
Afsnit II: Propositioner for ungdomsturneringer
Forslaget om afvikling af mini yngste Mester- og A/B –rækker i stævneform, således at 3 hold
møder hinanden på samme dag og i samme hal, var stillet af Falcon.
Ingen fra Falcon ønskede at begrunde forslaget.
Bremholm oplyste, at det var prøvet før, men man gik bort fra det, da det var for sårbart pga.
udeblivelser. Han tilføjede, at det i hvert fald forudsætter, at folk taler sammen for at undgå
udeblivelser.
Der udspandt sig en diskussion om, hvorvidt forslaget skulle omfatte alle miniårgange.
Forslagsstilleren fastholdt, at forslaget udelukkende omhandler yngste mini, medens Jimmy
Jørgensen foreslog, at forslaget skulle omhandle både ældste- og yngste mini, men ikke
mesterrækker.
Dirigenten satte herefter det mest vidtgående forslag til afstemning, nemlig at forslaget skulle
omhandle både ældste- og yngste mini, men ikke mesterrækker.
En afstemning viste, at der ikke var tilstrækkeligt antal stemmer for forslaget, hvorefter forslaget
var faldet.
Dirigenten satte herefter Falcons forslag til afstemning.
Der var 20 stemmer for forslaget, hvorefter forslaget var faldet.
Forslag til ændring af børnereglerne.
Forslaget stillet af bestyrelsen.
Jesper Nielsen begrundede forslaget med et ønske om at fremme FAIR PLAY momentet. Børneog ungeudvalget har forsøgt at inddrage brugerne via en debat på hjemmesiden, men kun få har
deltaget. Man ønsker en ny regel om, at når et hold fører med 20 points eller derover må der kun
spilles halvbanepres.
Peter Glahn kunne godt støtte forslaget, men samtidig fandt han, at når man melder sig til en
mesterrække, må man tage konsekvenserne. Derfor foreslog han mesterrækkerne undtaget.
René Jacobsen gjorde opmærksom på, at der nogen steder kun findes en mesterrække. Uffe Høj
ønskede oplysning om sanktionerne, og Jesper Nielsen svarede, at den var den samme som reglen
om forsvar: påtale og i gentagelsestilfælde to straffekast. Ønsket er at fremme fair play.
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Thomas Ginnerup foretrak forslaget i sin oprindelige form.
Dirigenten konkluderede, at der nu var tale om to forslag, det oprindelige fra bestyrelsen og
ændringsforslaget fra SISU om at fritage mesterrækkerne. Bestyrelsens forslag er det mest
vidtgående, og dirigenten satte derfor dette forslag til afstemning først.
Der var 45 stemmer for forslaget, hvorfor det var vedtaget og Sisus forslag bortfaldt. Den
fulde ordlyd er:
Børnereglerne afsnit 2,
Der spilles efter seniorreglerne med følgende undtagelser, der har til formål at lette børnenes spil og
fremme legemomentet, FAIR PLAY og de sociale aspekter:
Fælles for mini- samt pige- / drengespillere:
Personlig opdækning er påbudt, dette medfører bl.a., at to spillere ikke må dække den samme
modspiller, dvs. at fælder/traps/doubleteam, zonepres (hel- eller halvbane) ikke er tilladt.
Overtrædelse påtales første gang overfor den pågældende træner og ved gentagne tilfælde straffes
med 2 straffekast.
Når et hold fører med 20 points eller derover må der kun spilles halvbaneforsvar
Forslag børnereglerne, stillet af bestyrelsen.
Jesper Nielsen oplyste, at det var et forslag til ændring af udskiftningsreglerne, og forslaget er
stillet for at fremme fair-play momentet.
Peter Glahn og Anders Bonde fandt at forslaget kunne misbruges i praksis, og fandt at det var et
tilbageskridt.
Dirigenten satte forslaget til afstemning, og en afstemning viste, at det var faldet.
Forslag til ændring af Børneregelpjecen, bagsiden nederste afsnit.
Forslaget stillet af bestyrelsen.
Jesper Nielsen begrundede forslaget med et ønske om at give spillere, der har opnået dispensation
til at spille ungdomsbasket, også kan deltage i UDM / Final Four. Dette er ikke tilfældet med de
nuværende regler.
Efter en drøftelse i forsamlingen besluttede bestyrelsen at trække forslaget.
Dirigenten oplyste herefter, at dagsordenens punkt 8 vil indeholde lovforslag, som kræver 2/3-dels
flertal, hvorfor han anmodede rigsdagens om at tage stilling til behandling af det pågældende punkt
med mulighed for at vendte tilbage til § 7 efterfølgende.
Forsamlingen godkendte dette enstemmigt.
Dirigenten suspenderede herefter mødet for at give formanden lejlighed til at overrække årets
priser og pokaler.
Birger Fiala, modtager af Lederpokalen 2006.
Formanden glædede sig over at kunne overrække pokalen til en person, som var startet med at
spille basketball som 17-årig – og som stadig var med på lederplan efter en lang årrække. Fiala var
med til at vinde 5 medaljer på det evige sølvvinderhold Falcon. Desuden var han i en årrække fast
mand på landsholdet, hvor han for den tid scorede mange points og fik mange kampe.
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Formanden udtalte:
”Imidlertid gives lederpokalen ikke til folk, der kun har været aktive på banen, nej, lederpokalen
gives som en påskønnelse af et stort og utrætteligt arbejde for forbundet. Egentlig havde jeg helst
set, at Birger i sit lederhverv ikke havde haft noget særligt at lave, hvilket er ret usædvanligt. Men
som mangeårigt medlem af og de sidste 12 år som formand for DBBFs Amatør- og Ordensudvalg
ville det have været rart at se ham ”arbejdsløs.” Men det sker jo af og til, at vi ikke kan enes, og når
de stridende parter ikke kan acceptere afgørelser truffet i de indledende klageinstanser træder
Amatør- og Ordensudvalget til, som sidste ankeinstans inden DIF træder ind i billedet.
Han har med altid stor akkuratesse og juridisk indsigt behandlet de sager, der er indbragt for
udvalget.”
Herefter overrakte formanden lederpokalen til Birger Fiala med et ønske om, at han vil fortsætte
arbejdet mange år endnu – og helst uden at have noget at lave.
Birger Fiala takkede for tildelingen, og udtalte, at han var meget stolt og glad for, at bestyrelsen
havde fundet netop ham værdig til at modtaget pokalen.
Helle Blak, modtager af DBBFs klublederpris 2006
Formanden udtalte:
”Det er tredje gang, prisen uddeles, og det er mig en glæde at overrække den til Helle Blak.
Helles base er Slagelse Basketball Klub, hvor hun blev valgt ind i bestyrelsen i 2000 som kasserer.
Udover kassererjobbet, tager Helle sig med stort engagement af trænerstabens udvikling og
klubbens arrangementer, hvor hun bl.a. for nylig har været ansvarlig for afvikling af et mini grand
prix i DBBF regi. Hun har en udpræget sans for at mikse show og alvorlig turnering, når
arrangementerne ligger i hendes hænder.
Helles hjertebarn er hendes minihold, som hun er træner for – og her på det sidste kan jeg forstå, at
hun igen selv er gået på banen på Slagelses damehold. Helle startede sin aktive basketkarriere i
Næstved, hvor hun var en fast del af Næstveds divisionshold.
Hvordan hun udover alle disse aktiviteter også får tid til at deltage i det politiske liv, som medlem af
byrådet i Slagelse, er uforståeligt.
Kort sagt: Helle Blak er en af de ildsjæle, som enhver klub måtte ønske sig.”
Herefter overrakte formanden klublederprisen 2006 til Helle Blak.
Helle Blak takkede bestyrelsen for tildelingen, som hun var meget overrasket og stolt over. Hun
fandt sit arbejde i Slagelse Basketball Klub positivt, og det glædede hende, at det er lykkedes
klubben af få succes.
Michael Talchow, modtager af Axel Poulsens lederpokal 2006
Formanden udtalte:
”Jeg er ked af, at Michael Talchow i sidste øjeblik har måttet melde afbud til deltagelse i
Basketrigsdagen. Men trods fraværet skal Michaels meriter føres til protokols. Han startede sin
basketkarriere som drengespiller i Falcon i 1977. Fra 1980 til 1994 var han træner for utallige
ungdomshold i Falcon, ligesom han deltog i det organisatoriske arbejde som bestyrelsesmedlem,
turneringsleder, sekretær og næstformand. Fra 1994 til 1998 lå hans virke i BK Amager, både som
træner og bestyrelsesmedlem. I de senere år har han trænet hold i Roskilde, Værløse, Glostrup,
Roskilde og Herlev. Igen en af de ildsjæle, vi så hårdt har brug for”.
Der blev herefter holdt frokost, hvorefter mødet blev genoptaget.
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8.
Godkendelse af Basketligaens og Dameligaens mandat
BASKETLIGAEN
Ove Pedersen oplyste, at Basketligaens hvidbog omfatter enkelte ændringer, men den væsentligste
er indførelse af op- og nedrykningsspil mellem Basketligaen og 1. division herrer.
Thomas Silfen stillede sig uforstående overfor ønsket indførelse af et op- og nedrykningsspil, når
man allerede vurderer holdene på anden vis. Såfremt et hold er dominerende i toppen, men af
forskellige årsager ikke formår at slå det nederste hold, så har man ikke længere mulighed for at nå
Basketligaen. Ove Pedersen svarede, at man ønsker at få et sportsligt aspekt ind i turneringen.
Leif Nielsen tilføjede, at systemet ikke er statisk. Såfremt man i flere år i træk har en situation med
flere hold, der ikke formår at rykke op, så må man revurdere antallet af hold i ligaen. Hvis et
ligahold taber nedrykningsspillet rykker holdet uanset økonomi ned.
René Jacobsen var skuffet over processen. Han henviste til den lange debat på sidste års
Basketrigsdag, hvor 1. divisionsklubberne blev lovet en dialog. Den kom aldrig, og det var hans
ønske, at man fortsætter med den nuværende ordning og tager dialogen igennem den kommende
sæson. 1. divisionsklubberne bør tages med i debatten, og han henviste til sit ønske om at få
hvidbogen til høring. Dette ønske var ikke efterkommet af ligaudvalget.
Søren Skovhøj tilføjede, at 1. divisionsklubberne udvikler spillere til ligaen, men ligaen er fortsat
en lukket klub, og det giver ikke rimelige vilkår.
Thomas Silfen havde svært ved at forestille sig, at 1. divisionsklubberne kan være tilfredse med at
kæmpe sig frem til en førsteplads i divisionen, hvorefter alt skal sættes på ét bræt i to kampe om
eventuel oprykning. Man er mere sårbar i 1. division, og såfremt ens profil bliver stækket, er man
uden chance. Han fandt udviklingen uheldig, og det var hans ønske at vinderen af 1. division skal
sikres.
Morten V. Hansen oplyste, at ligaudvalget havde afholdt et møde med 1. divisionsklubberne sidste
år. Klubberne skulle vende tilbage, men det var ikke sket. Leif Nielsen tilføjede, at der den 20. juni
2005 blev afholdt et møde med 1. divisionsklubberne, og konklusionen var, at man ville finde ud af,
hvad man syntes. Ligaudvalget kunne godt se, at der var forskel på synet på forslaget, og derefter
skrev man til samtlige 1.divisionsklubber – men kun én reagerede. Desuden er forslaget ændret i
forhold til sidste år. Thomas Frost kunne godt se argumenterne for et op- og nedrykningsspil, men
han kunne ikke se, at det kunne skabe vækst.
Peter Glahn henviste til, at der er så meget andet end det sportslige at tage hensyn til. Man kan
ikke bare gå ind og vinde, og så rykke op. Det organisatoriske skal planlægges gennem et helt år.
Såfremt et hold starter i ligaen uden den tilstrækkelige baggrund, vil det dø i en bøde regn.
René Jacobsen erkendte, at 1. divisionsklubberne muligvis havde været langsomme i deres
reaktioner, men man følte, at løbet var kørt, og at ligaen havde truffet beslutningen. Han fandt, at
man godt kunne have rykket klubberne for deres bemærkninger i en så vigtig sag. Han følte heller
ikke, at sagen havde været belyst tilstrækkeligt. Det var hans opfattelse, at intet kunne tabes ved at
udsætte beslutningen et år. Samtidig følte han som 1. divisionsmand ikke, at Basketligaen
fungerede som et lokomotiv for dansk basket.
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Søren Skovhøj henviste til de ulige vilkår for spillertrupperne, idet 1. divisionsklubberne ikke har
to amerikanere. Det er korrekt, at man kan anvende Europa-spillere, men de er dyrere end
amerikanerne. Han fandt det naturligt, at det dårligst placerede hold automatisk rykker ned.
Thomas Silfen understregede, at han ikke går ind for nogen begrænsning, men han fandt det
vanskeligt at se, hvem der repræsenterer 1. divisionsklubberne. Han fandt beslutningsgrundlaget
for spinkelt.
Ernst Jensen henviste til bestyrelsens mødeindkaldelse i ugen efter 1. divisionsklubbernes
uofficielle møde med ligaen. Ingen havde meldt sig, hvorefter mødet blev aflyst. Han opfordrede
parterne til at tale sig til rette om præmisserne, idet han var enig i, at man ikke kan deltage i op- og
nedrykningsspil under forskellige regelsæt. Han opfordrede parterne til at få dette vigtige punkt på
plads, før man træffer en beslutning.
Thomas Frost stillede spørgsmålstegn ved, om 1. divisionsklubberne er enige om, hvordan man
ønsker at have det. Han opfordrede til fælles fodslag.
Hertil svarede Thomas Silfen, at klubberne er enige om, at nr. 1 i 1. division er sportsligt berettiget
til oprykning, og derfor skal det ikke ud i en sportslig udfordring. Alle øvrige organisatoriske krav
skal naturligvis være opfyldte for at være berettiget til oprykning.
Leif Nielsen henviste til sidste års møde, hvor der havde udspundet sig en god dialog, som
udmøntedes i at de fleste klubber ikke havde noget ønske om at rykke op de første mange år.
Han fandt, at ligaen havde opfyldt alle forudsætninger for at skabe en god dialog. Såfremt alle 1.
divisionsklubberne ønsker at køre efter den gamle mode, fandt han at det var det bedste
ligaklubberne kan gøre.
Henrik Westergaard tilføjede, at såfremt man skal kæmpe for at tegne et sponsorat for at opfylde
kravene til at deltage i Basketligaen, kan det ikke hjælpe, at man skal spille et kvalifikationsspil
med risiko for, at oprykningen ikke bliver en realitet. Det er utroværdigt over for en mulig sponsor.
Han var villig til at blive dømt hårdere organisatorisk, men en 1. plads i 1. division må være
tilstrækkelig sportslig kvalifikation.
Frank Bavngaard var meget generet over, at man ikke udelukkende ser på den sportslige del, og
han efterlyste et fælles talerør for 1. divisionsklubberne.
Uffe Høj opfordrede forsamlingen til at sætte forslaget på stand by og nedsætte en arbejdsgruppe til
behandling af sagen.
Dirigenten konkluderede herefter, at der var tale om to forslag:
•
•

det fremsatte forslag til forandring og
at man udsætter forslaget til behandling på Basketrigsdagen 2007 for at finde frem til et
mere udpræget enighed end i dag.

Leif Nielsen tilføjede, at såfremt forslag to bliver vedtaget, er hvidbogen fremsat uændret til
behandling på Basketrigsdagen.
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Dirigenten foretog herefter en vejledende afstemning for hvidbogens forslag om op- og
nedrykning.
Der var 18 stemmer for forslaget.
Dirgenten ønskede herefter belyst, hvor mange der var fortalere for at skabe en proces for at skabe
enighed til næste år.
Der var 32 stemmer for at udsætte behandlingen af forslaget.
Dirigenten vurderede på den baggrund, at under forudsætning af Basketligaens godkendelse
udsættes behandlingen af forslaget til næste år for at sikre en bred enighed.
Formanden lovede herefter at bestyrelsen tager ansvaret for processen.
René Jacobsen var glad for at forbundet påtager sig opgaven, idet forbundet/bestyrelsen efter hans
opfattelse har et stort ansvar i denne sag. Han fandt, at vi måske har en organisation for meget, og
han opfordrede bestyrelsen til at finde frem til en levedygtig form for samarbejdet.
Hertil svarede formanden, at bestyrelsen betragter sig selv som både repræsentant for Ligaerne og
1. division – og som en paraply for helheden.
Leif Nielsen tilføjede, at der er et 100 % samarbejde mellem Ligaerne og forbundet, det skal der
ikke herske tvivl om.
Dirigenten ønskede herefter oplyst, om der var andre forslag eller kommentarer til hvidbogen, og
han understregede, at forslaget om op- og nedrykning er taget ud og udsat til behandling til næste år
for at sikre en grundig drøftelse. Bestyrelsen har ansvaret for processen.
Thomas Silfen ønskede oplyst, om det stod fast, at der står max. 12 hold i Basketligaen. Hertil
svarede Ove Pedersen, at såfremt Basketliganævnet skulle godkende 13 hold, vil forholdet blive
bragt op på Basketrigsdagen.
Dirigenten konkluderede, at der er et forslag om, at max. fjernes, således at der fremover ingen
begrænsning er af antallet af deltagende hold.
Dirigenten satte forslaget om en fjernelse af max. 12 hold i teksten til afstemning.
Der var 25 stemmer for at fjerne max og 17 stemmer for at bevare max., hvorefter max. fjernes fra
teksten, således at der ingen begrænsning er for antallet af hold i Basketligaen.
Basketligaens mandat blev med ovenstående ændringer godkendt.
Dirigenten konkluderede herefter, at der nu ikke længere var behov for at genoptage dagsordenens
punkt 7.
DAMELIGAEN
Ove Pedersen oplyste, at hvidbogen er uændret fra sidste år. Den bliver revideret i løbet af den
kommende sæson.
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Dirigenten bad om forsamlingens kommentarer.
Merete Gade kritiserede arbejdet, og efterlyste forbedringer. Hun fandt, at hvidbogen gav udtryk
for, at der ikke er nok, der arbejder for damebasket.
Ove Pedersen lovede, at man vil se på sagen, men på grund af, at damesidens lave niveau har man
ikke kunnet stille krav.
Leif Nielsen erkendte, at der ikke er foretaget rettelser, hvilket betyder at hvidbogen indeholder
faktuelle fejl. Nye mennesker vil tage sig af sagen i den kommende sæson.
Michael Piloz kritiserede arbejdet, og fandt at det gav udtryk for manglende visioner, når selv
klubnavnene er flere år forældede.
Dirigenten forslog med disse bemærkninger at forsamlingen godkendte mandatet for næste år, og
dette blev enstemmigt godkendt.

9.
Fastsættelse af takster:
a) årskontingent til DBBF, jf. § 5, 1. pkt. (nuværende kr. 1.000,- pr. klub)
Bestyrelsens forslag: uændret.
Dirigenten bad om andre forslag.
Der var ingen andre forslag, og forslaget blev vedtaget enstemmigt.
b) licens til DBBF (nuværende kr. 200,- for mini- og drenge-/pigehold og kr. 500,- for ældre
kategorier
Bestyrelsens forslag uændret
Dirigenten bad om andre forslag.
Der var ingen andre forslag, og forslaget blev vedtaget enstemmigt.

10.
Valg til bestyrelsen således:
I lige år: Formand for bestyrelsen, formand for dommerudvalget, formand for uddannelsesudvalget,
formand for børne- og ungeudvalget
I ulige år: Økonomiansvarlig, formand for turneringsudvalget for øvrige turneringer, formand for
informationsudvalget, formand for klubudviklingsudvalget, formand for eliteudvalget.
Bestyrelsen
Formand for bestyrelsen
Sten Krüger Poulsen – på valg, villig til genvalg
Formanden blev genvalgt med akklamation.
Formand for dommerudvalget
Jesper Brixen, på valg, villig til genvalg
Jesper Brixen blev genvalgt med akklamation
Formand for uddannelsesudvalget
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Formanden oplyste, at Mogens Tygesen har valgt at trække sig af arbejdsmæssige årsager, og det
er ikke lykkedes bestyrelsen at finde hans afløser. Bestyrelsen arbejder imidlertid med en person,
som til daglig arbejder med uddannelse. Han har pt. ikke sagt ja, men bestyrelsen ønsker mandat til
at fortsætte med at finde en person til posten. Formanden benyttede samtidig lejligheden til at
takke Mogens Tygesen for hans indsats i Uddannelsesudvalget og for at bringe vores uddannelse
derhen, hvor den er i dag.
Dirigenten forhørte sig om eventuelle forslag fra salen. Det var der ikke, og forsamlingen
bemyndigede bestyrelsen til at besætte posten.
Formand for børne- og ungeudvalget
Jesper Nielsen – på valg, villig til genvalg
Jesper Nielsen blev genvalgt med akklamation.
Økonomiansvarlig
Torben Knudsen – ikke på valg, men ønsker at udtræde af bestyrelsen.
Formanden oplyste, at Torben Knudsen af arbejdsmæssige årsager har ønsket at udtræde af
bestyrelsen.
Bestyrelsen har forslag om valg af Anker Nielsen som ny økonomiansvarlig.
Anker Nielsen blev valgt med akklamation.
Formand for turneringsudvalget
Bjarne Bremholm – ikke på valg
Formand for klubudviklingsudvalget
Ove Thelin – ikke på valg
Formand for eliteudvalget
Ernst Jensen – ikke på valg
Formand for ligaudvalget (valgt på forhånd af ligaklubberne)
Ove Pedersen

11.
Valg af medlemmer til de stående udvalg, jf. § 9, nr. 4, litra a-e og g-i, jf. § 20,
stk. 3, således:
I lige år: Medlemmer af henholdsvis dommerudvalget, uddannelsesudvalget og børne- og
ungeudvalget
I ulige år: Medlemmer af henholdsvis turneringsudvalget for øvrige turneringer,
klubudviklingsudvalget og eliteudvalget.
Turneringsudvalgets sammensætning
Flemming Hansen (vest)
Peter Jensen (vest)
Thomas Frydendal (øst)
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Jimmy Jørgensen (øst)
Brian Damgaard (vest)
Klubudviklingsudvalgets sammensætning
Rasmus Rasmussen
Georg Sandersen
Carsten Hermansen
Sofie Venndt
Frank Andersen
Eliteudvalgets sammensætning
Steffen Wich
Jesper Hauge
Per Mikkelsen
Merete Gade
Jacob Wienecke
Dommerudvalget (på valg)
Claus Fogde, villig til genvalg, genvalgt
Jonas Bille, villig til genvalg, genvalgt
Rune Larsen, villig til genvalg, genvalgt
Jakob Hors, villig til genvalg, genvalgt
Bestyrelsens forslag til nyt medlem:
JanGjettermann, nyvalgt
Uddannelsesudvalget (på valg)
Simon Prahm, villig til genvalg, genvalgt
Thomas Haaning, villig til genvalg, genvalgt
Udvalget kan suppleres sig.
Børne- og ungeudvalget – på valg
Ole Rasmussen, villig til genvalg, genvalgt
Erik Lindegaard, villig til genvalg, genvalgt
Rasmus Toft, villig til genvalg, genvalgt
Ida Hagemann, nyvalgt
Helle Blak, nyvalgt
Basketligaudvalget (valgt på forhånd af ligaklubberne)
Peter Glahn
Lennart Jensen
Morten Hansen
Ove Pedersen (valgt som bestyrelsesmedlem i DBBF)
Sussie Heede
Torben Bo Jensen
Stk. 12
Valg – blandt bestyrelsens medlemmer – af næstformand i bestyrelsen
Bestyrelsens forslag: Ove Thelin
Ove Thelin blev valgt.
Stk. 13
Valg af medlemmer og suppleanter til amatør- og ordensudvalget.
Nuværende: Birger Fiala, villig til genvalg, genvalgt
Ulla Ingerslev, villig til genvalg, genvalgt
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Jette Jessen, villig til genvalg, genvalgt
Suppleant: Torsten Ørhøj, villig til genvalg, genvalgt
14.
Valg af revisorer og en suppleant for disse
DIFs fælles revisionsaftale med KPMG.
Navnene på revisorerne, som alle er KPMG-medarbejdere er
Bjarne Fabienke
Claus Dyhr og
Suppleant Torben Kristensen.
Revisorerne blev genvalgt.

15.
Eventuelt
Dirigenten bad om bemærkninger.
Peter Glahn foreslog, at udvalgsformændene fremover ikke giver supplerende mundtlige
kommentarer, idet han fandt, at de skriftlige beretninger dækker alt.
Danilo Jensen udtrykte ønske om at der tages hensyn til dobbeltnominationer af dommerne.
Formanden takkede afslutningsvis forsamlingen for en god debat og han så frem til gode og
frugtbare drøftelser med 1. divisionsklubberne og basketligaklubberne.
Samtidig opfordrede han til stort fremmøde til lederkonferencen i Kolding den 16. september.
Til sidst takkede han dirigenten for god mødeledelse.
Mødet blev herefter hævet.

Sten K. Poulsen
Formand

Kell Ørhøj
dirigent

Birgitte Melbye
generalsekretær, referent
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