Børn og ungeudvalget
RESPEKT – ANSVARLIGHED – KONKURRENCE – FÆLLESSKAB – ENGAGEMENT
Møde om:
Deltagere:

Almindeligt BU-møde
Jesper Nielsen, Torben Bo Højman Jensen, Jannie Vium (DGI), Erik Wold Strate, Rikke Meisner,
Joachim Rønnest, Simone Agger, Mads Bojsen (administration)

Afbud:
Dato:
Sted:

Horsens

Bilag

Dagsorden
0. Godkendelse af referat
1.

Siden sidst og evt. tilretning af dagsordenen.
NB: Vi starter med en prioritering af punkterne
Sag: Gennemgang af de opgaver vi blev enige om på sidste møde.
Indstilling: At udvalget drøfter vores arbejdsopgaver og -områder i forhold til såvel strategi som konkrete tiltag.
Referat
2. Børnereglerne – erfaringer på ændringerne, næste sæson og fremadrettet
Sag: Vi er enige om, ikke at ændre på reglerne fra næste sæson – dog skal der evt. justeres på fx boldstørrelse i
U15Mester. Der er blevet sendt et åbent brev ud til alle MR klubberne om at vi anbefaler at de spiller med en
7’er bold. Der er dog stadig hold som vil spille med en 6’er bold, da det er det der står i reglerne. Der er også
spørgsmål angående 6’er bold i U13 MR, som udvalget kunne drøfte.
Indstilling: Ovenstående drøftes og herudover ønskes der en kort, indledende snak om evt. ændringer fra
sæsonen 20-21
Referat
3. Talentudvikling/ATK 2.0 (Bilag)
Sag:
Torben Bo orienterer omkring status og processen med arbejdet
Indstilling.
Status på arbejdet, hvor langt er vi, hvordan kommer vi videre osv.
Referat

4. Pigestrategi
Sag: vi har selv arbejdet med området – hvor langt er vi og hvordan skal vores synspunkter på en pigestrategi
indgå i det overordnede arbejde i DBBF på hele pige/kvndesiden?
Bestyrelsen og Rasmus har iværksat en strategi for især dameligaen, som også skal ramme rekruttering og
fastholdelse. BørneBasketFonden har et større pigeprojekt ”Girls Got Game”, som FIBA har støttet (Igennem
DBBF) med 10.000 euro.
Indstilling.
Vi drøfter pigestrategien og det videre arbejde
Referat
5. Etisk kodeks (Bilag)
Sag: Status
Hvor er vi lige nu? Trænerudvalget er i gang med at samle og udarbejde et dokument som skal bruges i
udbredelsen af etisk kodeks. Vi er selv temmelig langt med et bud og måske er det tid til at få koordineret og
samlet op i forhold til det endelige – medmindre vi ønsker og/eller ser fordele i at have etiske kodekser på
forskellige områder?
Indstilling:
Orientering og evt. videre drøftelser – hvordan får vi det i spil?
Referat
6. Dialogmøderne
Sag: BU afholder to årlige dialogmøder.
Det er klart oplevelsen at dialogmøderne har værdi for klubberne. Det er noget vi skal holde fast i, og ligger i god
tråd med forbundets strategi om at være mere åben.
Indstilling: BU drøfter hvorledes vi fortsætter med møderne, samt fordele og ulemper. Endvidere en foreløbig
beslutning på tema/temaer på årets dialogmøder
Referat
7. Samarbejdet med det italienske forbund
Sag: beslutningen om at oversætte deres bog og at fortsætte samarbejdet omkring træneruddannelserne er
vigtigt – hvilkne betydning har det for os i BU? Har vi nogle tilbagemeldinger fra de trænere der var afsted på
minikursus første gang?
Der er 16 trænere der skal afsted til Italien den 15-17 marts, inklusiv Jesper Nielsen. Der er bestilt Flybilletter og
Hotel. Vi afventer program fra Italienerne. Der er god dilalog. Italienerne kommer til Danmark weekenden efter
den 22-24 marts hvor de skal afholde en clinic i Århus den 23. og én i Stevnsgade den 24. marts. Der kommer 3
personer fra det Italienske forbund til Danmark. Joachim Jerrichow er tolk på begge arrangementer.
Indstilling: BU drøfter punktet
Referat

8. U5/U7 – hvor er vi?
Sag: Der er et ønske om at få sat U5 og U7 i spil som turneringstilbud. Det skal være i stævneform inspireret af
det Italienske forbund. Det er ikke sket og med tanke på det pres der er på Turneringsadministrationen, kunne
kan overveje og man skal vente lidt. Det kunne være en idé at følge op på de tanker der har været med at få
lavet noget pilotprojekt ang. stævnerne.
Indstilling: Det indstilles at udvalget drøfter evt. turnering eller stævner for U5 og U7.
Referat
9. Budget – status og fremadrettet
Sag: Vores budget passer stort set med de udgifter vi har. Der er desværre sket en konteringsfejl i forhold til
Turen til Italien sidste gang. Udgifterne er trukket fra B & U´s budget dette år, men brugerbetalingsdelen er
indgået som indtægt i sidste års regnskab. Det betyder at udvalget har brugt hele deres budget nu. Der er ikke
rigtig så meget at gøre ved det andet at udvalget må udvise beherskelse i resten af dette budgetår.
Indstilling: Har vi ønsker til det kommende budget?
Referat
10. Kommunikation/tydelighed i BU´s arbejde – skabe sammenhæng og gennemslagskraft
Sag: BU arbejder på at der er en tydelig sammenhæng mellem udvalgets arbejdsområder, forbundets strategi og
den viden vi har indenfor forskning, fra det internationale samarbejde og de input vi får fra klubber, trænere og
administration m. fl.
Indstilling: At BU drøfter, hvordan dette bliver mere tydeligt – særligt i forhold til hvorfor vi gør som vi gør (fx
børnereglerne)
Referat
11. Gennemgang og evt. tilpasning af opgaveoversigten (kommer som bilag inden mødet)
Opgaveoversigten gennemgås og justeres evt.
Referat
12 Eventuelt
Referat

