Referat af møde i TDUU
Onsdag d. 3.december 2014 kl. 19:00
Hos Bjarne, Egebjerg Bygade 12, Ballerup.
Dagsorden.
1 . Siden sidst.
Repræsentantskabsmødet. Ingen bem.
Dommeruddannelsen:
Vi har overvejelser om at inddrage schweizersystemet og etablere edb-programmet hos dommerne.
Vi sørger for at udsende reglerne til aspiranternes selvstudium. Eli sender først opgaven til udvalget.
2. del foregår i Høng sø 22.2.
2. Bestyrelsesmødet 25.11.
Herunder: Seminar for alle udvalgsmedlemmer planlægges til 31.1.-1.2. med emnerne: hvordan får vi
flere spillere og flere licenser.
Forslag om klublicenser.
Træneruddannelsen 1-2-træner
Konsulentens spørgeskema til spillerne vedr. Turneringer.
3. Opgavefordeling i udvalget (Eli)
Dommermappen: Claus
Dommerkalender: Eli
1-2-træner: Eli
Dommeruddannelse: fælles
Spørgsmål til Mike Pegg: Eli
Facebook-spørgsmål. Regelfortolkning : Eli
4. Hjemmesiden (Eli)
Sekr. er i gang med dommersiden. Vi undersøger, om vi kan få en afdeling på portalen for
dommerrapporter m.v.
5. Formularhelvedet (Eli)
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Der eksisterer tre forskellige regnskabsbilag og der er flere bilag til resultatindberetning. Vi
undersøger, om det kan forenkles.
Eli har lavet et forslag til dagslicens-formular med kopi. Den vil vi gerne gå over til.
Den skal ligge både som PDF og excel-fil, så dommerne har mulighed for at vælge.
Vi har ønsker til TU om tilmeldingslister og licenskontrol.
Bjarne tager det med til bestyrelsen.
6. Ranglistepoint-systemet (Eli)
Forskellige modeller drøftet og vi fandt, at det kunne være et emne til seminaret.
7. Dommersætning 2015
Der mangler stadig dommere. Eli opdaterer skemaet og sender det ud.
Info til bestyrelsen om at det lægges på dommersiden.
Dommerlicenser. Der er ønske om nye legitimationskort.
BL undersøger, hvad der findes af nyt / brugt dommertøj.
Der er forslag om ny layout med stribede bluser.
8. Forespørgsel fra Einar om betaling for dommeruddannelsen.
Der er forslag om, at pengene tilbagebetales efter første dommergerning. Eller at der udleveres en
dommertaske med basisudstyr.
Glenn spørges om sponsoratet af dommertasker. BL.
9. Kommende arrangementer:
Dommerprøven: Det undersøges, hvordan sidste praktiske prøve forløb. Endvidere er der brug for
hjælpedommere til den praktiske prøve. Glenn, Niels-Erik og Peder foreslås.
Arrangementet starter kl. 11. 1 time til prøven, Frokost, øvelser. Prøveteksten skal kigges igennem og
evt. rettes.
10. Eventuelt.
Ingen bem.
11. Næste møde
Onsdag d. 11.2.2015 kl.19:00 hos Eli
Ref. Bjarne Lomholt
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