Aarhus, den 26. november 2020

Referat af dommerudvalgsmøde nr. 4 2020-2021
Mandag den 16. november 2020 kl. 17.00 – 18.00 på MS Teams
Deltagere: Thomas Rich (TR), Henrik Mouritsen (MOU), Niels Bo Nielsen
(NBN), Ulrich Andreasen (UA), Claus Adelgaard (CA) og Lars
Hagenau (LH). Afbud fra Ulrik Jørgensen (UJO).

Dagsorden
Punkt 1

Opsamling fra seneste møde
Ingen kommentarer til referatet fra seneste DU-møde.

Punkt 2

Løbetest midtvejs – afholdelse eller udsættelse?
DU drøftede forskellige muligheder i forhold til anbefaling om
afholdelse eller udsættelse af løbetesten midtvejs i sæsonen.
MOU anbefalede en udsættelse med baggrund i, at dommerne
ikke har haft mulighed for mange kampe i højeste række
grundet Covid-19-restriktioner. Udsættelsen skulle gælde til
sæsonstarten til den kommende sæson.
Hele udvalget kom med forskellige inputs, og den samlede
anbefaling landede på, at anbefale en udsættelse til det
kommende dommerledelsesmøde.

Punkt 3

Udgifter til møder og kørsel

TR orienterede om, at DU’s driftsudgifter er steget
markant, og udgifterne er derfor gennemgået for at forstå
sammensætningen og for at kunne svare på eventuelle
spørgsmål fra bestyrelsen.
Udgifter til mødeaktiviteter er bl.a. steget kraftigt, hvilket er
helt naturligt taget aktivitetsniveauet i udvalget i betragtning, og disse aktiviteter skal naturligvis fastholdes som
planlagt.

Det er dog vigtigt, at vi har overblik over udvalgets udgifter,
og TR bad derfor de forskellige tovholdere om et overslag
på udgifter til aktiviteter på de forskellige områder for 2021,
så det kan blive en del af budgettet for det kommende år.
Der er også afholdt udgifter til udarbejdelse af materialer til
bl.a. den årlige instruktørsamling. TR undersøger, om det
er gældende praksis, da det i så fald også skal budgetteres
med til næste år. Herudover undersøges det, om der ligger
en generel aftale om honorering for udarbejdelse af
materialer, og om der fremadrettet skal tages højde for det.

Punkt 4

Eventuelt
Ikke relevant
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