Referat af bestyrelsesmøde 16. august 2022
Virtuelt på Teams kl. 16-18
Deltagere : Søren kristensen (SK), Katja Moesgaard (KM), Marie Greve (MG), Bent Andersen (BA), Anna
Larsen (AL), Jan Borre (JB), Mette Worsøe (MW) Per Rud (PR) kl 16.50 og Mette Bach Kjær (MBK) kl. 16.30
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden kommentarer
2. Godkendelse af referat fra 11. juni 2022
Godkendt uden kommentarer
3. Økonomi (SK)
Saldoopgørelse fornuftig. Der faktureres med de nye satser i denne uge. Økonomi i balance.
MG: Der sendes besked ud til klubberne om forsikringer i næste uge. Der er et administrationsgebyr på 300, - kr. pr. spiller pr år.
4. Ny strategi for dansk pige-talentudvikling ved MG til diskussion, SWOT-analyse ved bestyrelsen.
5. Sundby opfølgning
Kort opfølgning. Sagen betragtes som lukket fra KDF’s side
6. Møde med DivF (ang. rapport om udenlandske ejerskaber, UEFA solidaritetsmidler, samarbejde)
Opstartsmøde 22/8 - deltagere fra KDF MBK, KM og SK. Evt. forslag til punkter, kan sendes til KM –
foreløbige emner: medie, solidaritetsbetaling UEFA, turneringsplanlægning (stadions), tættere
associering mellem herrer og kvinder, hvordan forstås det i en dansk kontekst (klubber, der spiller
europæisk eller alle danske klubber)
7. Møde med Spillerforeningen
Løbende møder mellem KDF og spillerforeningen hver 2.-3. måned. KM, AB og JB deltager.
8. Dataprojekt GKL
Kort orientering fra KM. KLU har afsat midler til projekt om kommerciel udvikling. Two Circles m.fl
9. UEFA solidaritetsmidler - distributions to clubs from the 2022/23 UWCL
Afvent og se, hvor mange penge, der reelt kommer. Drøfte modellen med Herredivisionsforeningen. Næsby og BSF har kontaktet bestyrelsen og spurgt til fordeling.
10. Rækkemøder
PR orienterede. Det er ligakontoret, der skal drive rækkemøderne, som arrangeres af KLU.
Den første invitation er sendt ud til første rækkemøde i ligaen. 1. september i forbindelse med
landskampen. Der er inviteret 2 fra hver klub.
•
•
•
•

Referatet sendes til KDF-bestyrelsesmedlemmer til orientering
Årsplan for rækkemøder
Kommunikation – så divisionerne informeres om at der også kommer møder for dem.
Mødet for 2. division kan med fordel lægges samtidig med de andre rækkemøder– så der
også kan være noget socialt på tværs.
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11. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer
AL – licensudvalget. Processen skal tunes op.
MBK – KEU møde på mandag. Skal drøfte organisering. Hvordan får vi tingene til at spille mere
sammen ? Vi skal bruge den viden og den erfaring vi har også fremadrettet
JB – udtræder af arbejdet omkring Brøndby Women, men fortsætter med talentarbejdet og i KDF’s
bestyrelse
MG – Talentudvalget. Dispensationsarbejde omkring to klubber i U16DM. Behandlet af
talentudvalget og KEU. MW inhabil
12. Kommunikation mv.
a) Nyhedsbrev
Nyhedsbrev 2 er sendt ud. Vores ambition er fortsat at det skal komme mere fast.
b) Velkomst til nye Kvinde DM klubber
Det gjorde vi i nyhedsbrevet. Vi skal have lavet en strategi for, hvordan man gør. Dele i øst
og vest. Onboarding program til nye klubber og klubber, der rykker ud. Anna og Mette laver
onboarding og exit
Website opdatering for både KDF og GKL (KM tager den med Nikolai L Kaas til KLU mødet)
13. Eventuelt
Ikke noget at bemærke udover nogle praktiske bemærkninger.

Mette Worsøe, ref
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