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DSF og Masterklubben havde aftalt møde for at finde en løsning på den situation, at Masterklubben i
henhold til reglerne skal indgå som et udvalg under DSF og derpå kommer til at hedde enten
masterudvalget eller veteranudvalget.
Det er DSF’s klare holdning, at der skal være stort spillerum for et nyt veteranudvalg til at kunne udføre
mange af de aktiviteter, de hidtil har stået for. Det blev derfor aftalt, at de nye vedtægter sendes til Klaus
Brostrøm, som inden årets udgang laver et oplæg til regler for veteranudvalget (Helge videresender dem til
KB). Det er ligeledes vigtigt, at der fortsat er personer, som vil arbejde med veteransagen og tage stilling til
ovennævnte forslag, sådan at det bliver muligt at sætte et forslag på dagsordenen til repræsentantskabsmødet næste gang, som kan få begge parters og et solidt flertals opbakning. Der skal selvfølgelig være
regler for, hvordan masterløftere i fremtiden deltager i konkurrencer. Der skal være regler for, hvad
udvalget i det hele taget skal stå for – herunder et evt. ønske om at fungere som støtteorgan for masters på
forskellig vis. – Som et udvalg under DSF får veteranudvalget naturligvis støtte i henhold til det på
repræsentantskabsmødet vedtagne budget.
Forslag til personer, som måske vil arbejde for veteransagen, blev diskuteret. Da det nye veteranudvalg
formentlig kommer til at blive et udvalg under Breddeudvalget, vil bestyrelsen bede Lars Berg Andersen om
at deltage, og Horst og Allan kontakter interesserede personer for at høre, om de kunne tænke sig at
arbejde for udvalget. Udvalget bør bestå af 3-5 personer, hvoraf den ene skal være medlem af DSF’s
bestyrelse.
Herudover blev der talt om problemet med at stille med dommere ved internationale masterstævner, og
dette spørgsmål vil dommerudvalget løse i hvert fald fra næste år. Hvis der deltager 3 eller flere deltagere,
skal vi fra næste år forvente en udgift på 1.000 euro, hvis en nation ikke stiller med en dommer (forslag på
næste IPF-kongres). Det har hidtil været et problem for masterudvalget at få dommere med til stævnerne.
I øjeblikket er det de gamle vedtægter, som ligger på masterklubbens hjemmeside. De nye vedtægter skal
lægges på masterklubbens hjemmeside, indtil i hvert fald næste repræsentantskabsmøde i DSF. Jørgen
Krog er blevet anmodet om at lægge de nye vedtægter ind.
Deltagerne gav udtryk for, at det havde været et positivt møde, og at det er vigtigt at arbejde videre i
samme positive ånd.
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