Beslutningsreferat
Dagsorden for rigsdagen (jf. DBBFs love §11, stk. 5)

1) Valg af dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Bjarne Bremholm(BB) valgt med akklamation
•
•
•
•
•
•

Lovligt indkaldt
BB informerede følgende:
30 stemmer, 20 er 2/3-flertal, 15 er øvrige.
Forslag 11-14 er rettidigt indsendt, men ikke udsendt rettidigt. Ingen på rigsdagen gjorde
indsigelser mod at forslagene kunne behandles.
Beretningen for eliteudvalget var for sent indsendt, ingen indsigelser mod dette.
Der blev informeret om at Ordens & Amatør-udvalget har udtalt at personer kun kan have 2
stemmer max. for 2 forskellige hverv på rigsdagen. I andre tilfælde kan deltagere på rigsdagen
ikke have 2 stemmer. Derudover henvises der til kendelsen fra O&A-udvalget på basket.dk

2) Formanden aflægger beretning til godkendelse.
Godkendt

3) Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til godkendelse og
præsentere budget.
BB bad om at Punkt 9 omkring kontingent blev fremrykket til godkendelse under punkt 3
Bestyrelsen foreslog at det ændrede kontingent skulle behandles på en ekstraordinær rigsdag
grundet ønske om en optimeret proces forud for behandlingen.
28 stemte for og det blev derfor vedtaget

4) Udvalg, hvis formand er på valg, aflægger beretning til godkendelse
Økonomi – Godkendt
Klubudvikling – Godkendt
Eliteudvalget – Godkendt
Turneringsudvalget – Godkendt

5) Udvalg, hvis formand ikke er på valg, aflægger statusrapport.
Trænerudvalg – Godkendt
Børn & Unge udvalg – Godkendt
3X3- Godkendt
Disciplinærudvalget – Godkendt
Dommerudvalget - Troels Mortensen(TM-Basketligaens bestyrelse og Svendborg) fremsatte på
Basketligaens bestyrelse et mistillidsvotum til det siddende dommerudvalg. Dirigenten tillod afstemning
i overensstemmelse med anbefalinger/retningslinjer fra DIF og DGI’s jurister.
Mistillidsafstemning. 5 blanke, 1 nej=Tillid, 24 ja=Mistillid.
Nyt Dommerudvalg skal derfor vælges på ekstraordinær rigsdag.

6) Formanden for Ligaudvalget aflægger beretning til godkendelse.
Dameliga – Godkendt
Basketliga – Godkendt

7) Behandling af indkomne forslag:
a) Til lovændringer jf. §13, stk. 1.
BB: Dirigent foreslog at lovforslag 13 og 14 blev behandlet først, da Eliteudvalgsformanden måtte forlade
forsamlingen tidligere end planlagt.

Forslag 13
Afstemning: 30 for – 0 imod

Forslag 14
Afstemning: 30 for – 0 imod

Forslag 1
Ændringsforslag: At definerede formelle samarbejdspartnere ligeledes kunne have samme mødeog taleret som ansatte i DBBF – ”Disse kan som udgangspunkt svare på spørgsmål, og svarene
skal være faktuelle, neutrale og indenfor medarbejderens resortområde”

Afstemning: 29 for - 1 blank

Forslag 2
MYC: Bestyrelsen trak forslaget, da det ikke er i overensstemmelse med A&O afgørelse.

Forslag 3x
Afstemning: 30 for – 0 imod

Forslag 4
Afstemning: 30 for - 0 imod

Forslag 5
Afstemning: 30 for – 0 imod

Forslag 6
Ændringsforslag: Afslutningsstævner fjernes fra forslaget
Afstemning om det ændrede forslag: 30 for – 0 imod

Forslag 7
Afstemning: 30 for – 0 imod

Forslag 8
Afstemning: 30 for – 0 imod

Forslag 9

Afstemning: 30 for – 0 imod

Forslag 10 A + 10 B
MYC: Vil tale om forslag 10A og 10B samtidigt, mener reglerne er forældede og der er ikke noget
incitament for ligaerne, i stedet for at regulere ved love, vil man at bestyrelsen kan lave disse aftaler.
10 A Afstemning: 30 for – 0 imod
10 B Afstemning: 30 for – 0 imod

Forslag 11
Ændringsforslag: TU foreslår at det også gælder alle ungdomsmesterrækker foruden de rækker der i
forvejen ligger i forslaget.

Afstemning: 30 for – 0 imod

Forslag 12
Afstemning: 29 for – 1 blank

b) Til rigsdagsbeslutning jf. § 13, stk. 2.
Ingen forslag til beslutning

8) Godkendelse af Basketligaens- og Dameligaens mandat.
Basketligaens mandat
Ændringsforslag til §11: DBBF fastholder sine 3 stemmer og 3 repræsentanter
Afstemning: 19 for - 10 imod
Afstemning om den samlede hvidbog: 30 for – 0 imod

Dameligaens mandat
Ændringsforslag til §7: DBBF fastholder sine 3 stemmer jf. DBBF’s love og sine 3 repræsentanter
Ændringsforslag til §9 forretningsfører ansættes af dameligarådet og ikke af DBBF
Afstemning om §9 ift. forretningsfører: 30 for – 0 imod
Afstemning om hele hvidbogen: 30 for – 0 imod

9) Fastsættelse af takster:
a) Årskontingent til DBBF, jf. §5, 1. pkt. (nuv.: kr. 1.000,- pr. klub)
Bestyrelsen vil desuden foreslå et variabel medlemskontingent på 30 kr. pr. medlem pr. år.
Behandlet tidligere.

10)Valg til bestyrelsen således:

I lige år: Formand for bestyrelsen, formand for dommerudvalget, formand for trænerudvalget, formand
for børne- og ungeudvalget.
I ulige år: Økonomiansvarlig, formand for turneringsudvalget for øvrige turneringer, formand for
klubudviklingsudvalget, formand for eliteudvalget.
Jørgen kvist – Valgt med akklamation
Thomas Frydendal – Valgt
Morten Jespersen – Valgt
Henning Seehausen – Valgt
Jesper Nielsen(Fratræder som formand for BU&U)
– Louise Hartvig motiverer sin opstilling,– Valgt.

11) Valg af medlemmer til de stående udvalg, jf. §9, nr. 4, litra a-e og g
i,Jf. §20, stk. 3, således:
a) I lige år: Medlemmer af henholdsvis dommerudvalget, trænerudvalget og børne- og
ungeudvalget.
b) I ulige år: Medlemmer af henholdsvis turneringsudvalget for øvrige
turneringer, klubudviklingsudvalget og eliteudvalget.

Turneringsudvalget:
Peter Jensen, Morten Pedersen, Bjarne Bremholm – 2 vakante pladser
Alle 3 Valgt.
Bestyrelsen fik mandat til at fylde op på de vakante pladser

Klubudviklingsudvalget:
Claus Jensen og Karin Olsen stiller op – 3 vakante pladser
Begge valgt
Bestyrelsen fik mandat til at fylde op på de vakante pladser

Eliteudvalg:
Jesper Sørensen, Jakob Hjort og Ole John Nielsen genopstiller - 2 vakante pladser.

Alle 3 valgt.
Bestyrelsen fik mandat til at fylde op på de vakante pladser

12) Valg af medlemmer og suppleanter til amatør- og ordensudvalget.
Alle genopstillede og genvalgt.

13) Godkendelse af fortsat anvendelse af DIFs revisorer i henhold til den
fælles revisionsaftale for specialforbund, samt valg af interne revisorer
Carsten Boeck: Vil henstille til bestyrelsen og ændrer lovene i §27 stk.3 at den interne revisor godt kan
sidde i et udvalg – hvilket er en begrænsning i dag.
DIF’s revisorer EY blev genvalg
Carsten Boeck blev genvalgt
Karin Olsen trådte ud som intern revisor grundet deltagelse i klubudviklingsudvalget

14) Eventuelt.
Formanden takkede Jesper Nielsen for en mangeårig indsat i bestyrelsen og overrakte en lille
erkendtlighed.
Formanden takkede desuden for et godt møde med mange gode indlæg.
Mødet sluttede 14:50.
Der henvises til lydfilen, hvor man kan høre debatten og hele rigsdagen.

