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Børneregler ver. 6, argumentationskatalog ver 2, budget for BU, beretning BU, slides fra
dialogmøde øst

Dagsorden
0. Godkendelse af referat
1.

Siden sidst og evt. tilretning af dagsordenen.
NB: Vi starter med en prioritering af punkterne

Referat
2. Børnereglerne (bilag)
Sag.
Børnereglerne for næste sæson er nu på plads. Der har været nogle fejl som nu er rettet og der er lavet
korrektioner på resten. Der skal fortsat arbejdes med en implementerings plan for reglerne. Der er ligeledes lavet
”pixiudgaver” af reglerne for U9-15, samt førsteudgave af et ”argumentationskatalog” (vedlagt)
Indstilling.
Det indstilles at udvalget drøfter reglerne, deres udformning og særligt forholdene omkring U5-7.
Argumentationskataloget bedes gennemlæst inden mødet, så vi kan drøfte det også.
Referat
Der har været lidt forvirring, da Jesper Nielsen fik de forkerte slide med til dialogmødet i København. Der har
været en henvendelse fra en klub omkring oprettelse af mesterrække i u11 piger. Det har forbundet afvist.
Børnereglerne bliver ikke ændret de næste 2 år, med mindre at det viser sig at der er noget som vi har skudt helt
ved siden af med. Jannie Vium ønsker at argumentationskataloget, som Jesper har arbejdet på, bliver lagt vægt
på det positive, i stedet for det negative. Jesper Nielsen er enig og ser på nogle om formuleringer.
Argumentationskataloget skal være med til at få folk til at forstå hvorfor vi har børnereglerne.
3. Talentudvikling/ATK 2.0

Sag:
B&U ønsker større fokus på at talentbegrebet udvides til at indbefatte ”de menneskelige egenskaber”, fx
forståelse for holdkammerater, interaktion med træner, med- og modspiller osv. ”Mere personlige og
psykologiske færdigheder, fremfor kun at kigge på ”fysiologiske” færdigheder – det individuelle” - lægger også
tæt opad DBBF´s værdier: "Respekt, ansvar, fællesskab, konkurrence og engagement"
Indstilling.
Status på arbejdet, hvor langt er vi, hvordan kommer vi videre osv.
Referat
Hvordan definerer vi talent? Udvalget ønsker at udfordrer talent begrebet i klassisk forstand. Torben Højman
prøver at skrive nogle af tankerne ned og en version 1, Skal være færdig inden fællesmødet i Vejen. Hvis vi har
noget materiale om læring, så send det til Torben Højman. Læring i praksis. Jannie sender et link til bogen som
har noget information om emnet. Simone sender også noget evidens rundt til alle. Erik strate spørger til hvornår
hans afsnit skal være færdigt, i forhold til ATK. Thomas Johansen undersøger Nærmere. Vi skal passe på med at
ligge flere restriktioner på lige nu, hvor det går rigtig godt. Dialogen med klubberne er meget vigtig for at komme
i mål med udvalgets målsætninger på sigt. Udvalget ønsker at trænerudvalget forholder sig til træningsmængde
og kampe i forskellige aldersgrupper.
4. Pigestrategi
Sag: Med baggrund i det seneste materiale på området og den viden vi har, skal vi drøfte et bud på hvordan en
strategi på pigeområdet kan se ud med BU’s øjne – hvis Simone kan nå det, har hun et oplæg til punktet klart
Indstilling.
Det indstilles at udvalget drøfter pigestrategien for DBBF
Referat
Der skal være en konkret strategi indenfor et år. Der er afsat 7000 kr. Det er vigtigt at udvalget kommer med
nogle målsætninger. Flerstrenget strategi. Rekruttering, fastholdelse samt elite / bredde. Kan man lave mere
samarbejde med Børnebasketfonden? Flere pigetrænere til skoleforløb. Det skal være fast agenda på dagsorden i
DBBF. Fastholdelse af piger skal der være mere opmærksomhed. Kan man sætte fokus på pigerne ved hjælp af
priser? Årets pigeklub, Årets pigetræner. Mere håndgribeligt. Mere pigefokus på uddannelser. Klubberne
mangler materialer og resurser. DBU har et pigenyhedsbrev. Erik Strate spørger om Børnebasket Ålborg kunne
være platform for en pigestrategi. Thomas Johansen og Simone Agger skal lige holde hinanden orienteret om alle
de tiltag der sker. På dialogmødet i København var der et ønske om at man så på GP stævner for U15 -17 piger.
Thomas Johansen tager fat i TU samt turneringsadministrationen for at øre nærmere. Skal vi gøre så meget
forskelligt for piger og drenge? Pigedommere er ved at lykkes, kan vi lære af det? Udvalget ønsker at høre
dommerudvalget om dette. Thomas Johansen tager fat i Dommerudvalget for at høre om de har nogle vinkler vi
ikke selv har tænkt på. DGI har en pulje hvor man kan søge 2500 kr. til pigeprojekter. Kan vi informere mere om
det? Skal vi undersøge pigeraketten i DBU? Erik strate synes at målsætningen er for lav. Vi burde have 50 / 50
piger og mænd. Kan 3 mod 3 være en mulighed for at skabe en platform for piger hvor det er lettere at deltage?
Simone Agger har mandat til at arbejde videre med pigestrategien. Udvalget ønsker at promoverer historier på
pigeklubber der har fået støtte. Thomas Johansen tager fat i Mads Bojsen for at høre nærmere. Møde om
turnering for piger skal på mødet i juni.
5. Etisk kodeks

Sag: Status
Indstilling: orientering og evt. videre drøftelser
Referat
Bestyrelsen ønsker at det er noget som alle udvalg arbejder med. Vi skal forholde os til det. Det er komplex.
Jannie Vium mener at udvalget skal forholde sig til børn og de situationer hvor børn indgår. Vi skal som forbund
sætte reglerne for hvad man må og hvad man ikke må. Det skal være enkelt og nemt forståeligt. Thomas
Johansen finder det etiske kodeks dom DIF har lavet, og sender ud til udvalget, sammen med de plancher som
blev lavet til fællesmødet. Lad os få det på til vejen. Forbundet har en procedure for hvordan vi forholder os til
klager.
6. Samarbejde med administrationen mm
Sag: Er der noget vi skal være særligt opmærksomme på?
Indstilling: Administrationen orienterer. Under punktet skal vi også komme ind på evaluering af trænertur til
Italien, evt. oversættelse af den italienske minibog
Referat
Erik strate synes at forbundets hjemmesiden er for dårlig. Torben Højman har et godt samarbejde med
administrationen. Kunne man hvert kvartal opsummere op giver en status på det arbejde som bliver lavet, så
udvalget er bedre orienteret? Thomas Johansen skal udsende operationelle mål til udvalg, så de er opdateret.
Husk kronologi så man kan følge status fra hver anden måned til hver anden måned.
7. Samarbejde med børnebasketfonden (BBF)
Sag: BBF udgør et stadig større del af rekruttering og skolekontakten i forbundet. Der er måske ved at være et
behov for at BBF indgår i et mere formaliseret samarbejde med BU
Indstilling: BU drøfter og indstiller evt. til bestyrelsen
Referat
Det aftales at Thomas Johansen sørger for at udvalget modtager de statusrapporter som Børnebasketfonden
laver hvert kvartal. Ligeledes ønsker udvalget at en repræsentant fra Børnebasketfonden deltager ved møder,
hvor det giver mening for udvalget. Thomas Johansen tager en snak med Jens Laulund om dette.
8. Handleplan 2018-2021 – strategiske områder
Sag: DBBF’s strategi omhandler områder som ligger i vores regi herunder ”sport i udsatte boligområder
(Get2sport)”
Indstilling: Udvalget drøfter indsatsen
Referat
Punkt udsat til næste gang.
9. Budget (bilag)
Sag: DBBF’s budgetforslag viser ønsker for 200.000 kr. for meget. Har vi områder hvor vi kan skære?
Indstilling: Udvalget drøfter budgettet
Referat
Udvalget drøftede hvor man evt. kunne skære i budgetønsker hvis det bliver aktuelt.
10. Dialogmøderne – status på møderne (bilag)

Sag: dialogmøde øst er nu gennemført. Formanden orienterer
Indstilling: Vi evaluerer årets dialogmøde(r) og ser frem mod næste år
Referat.
Der kommer en status efter at dialogmødet i vest er afviklet.
11. Rigsdagen, beretning og valg
Sag: Beretningen gennemgås – herudover ser vi på, om der er noget vi som udvalg skal forholde os til og hvem
der måtte ønske at fortsætte i udvalget i de næste to år
Indstilling: Drøftelse
Referat
12. Turnering – særligt U5-7
Sag: Vi har i børnereglerne angivet en helt anden måde at spille kamp på for U5-7. Hvordan får vi det afprøvet,
justeret og implementeret?
Indstilling: BU drøfter og indstiller
Referat.
Punkt udsat til næste møde.
13. Evt.
Referat

