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Økonomi/budget – Regnskab fra Jeanette og Peter B.
Det foreløbige regnskab for 2017 viser at der er brugt færre penge end budgetteret med.
Masterudvalget har de seneste tre år brugt en del mindre end budgetteret, hvorfor budgettet
sættes en smule ned.
Stævneudvalget har ikke købt en ny vægt samt dommerlys som der ellers er budgetteret med. Det
gamle lys repareres i stedet.
Divisionsturneringen har kostet ca. 18.000 kr. mere end budgetteret med, grundet de for sent
indsendte bilag fra turneringen, som diskuteret på repræsentantskabsmødet 2017.
Det foreløbige regnskab viser et overskud på knap 97.000 kr. mod budgetteret 9.000 kr. Revisoren
er på stående fod i gang med at se regnskabet igennem.
For 2018 budgetteres der med en indtægt på knap 280.000 kr. mere end i 2017, grundet et større
ordinært tilskud fra DIF, samt en egenbetaling på 90.000 kr. som skal hentes i Eliteudvalget, når
løfterne sendes til stævner. DIF giver ikke længere tilskud til rejseudgifter for løfterne, hvorfor det
er nødvendigt at der bliver en større egenbetaling.

Beretning fra de forskellige udvalg
Stævneudvalg:
Henning T. fortæller, at der mangler at blive afsat ét SM stævne for 2018, ellers er alle stævner
afsat. Kenneth Kyvsgaard arbejder på stævnekalender for 2019.
Videbæk har istandsat et lokale som altid er klar til at kunne afholdes stævner i, uden at det
kræver større klargøring og opsætning.
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Dommerudvalg:
Danny B. beretter at listen over aktive dommere er gennemgået og de dommere som ikke har
dømt de seneste to år er blevet taget af listen. Herefter er dommerlisten bragt ned til 48 aktive
dommere.
Peter B. har mulighed for nu at uddanne sig til kat. I dommer.
Bestyrelsen har diskuteret dommere som kan uddannes til internationale dommere i 2018.
Uddannelses- og breddeudvalg:
Peter A. har gang i flere projekter som omhandler kurser med både interne og eksterne
undervisere, og bestyrelsen taler om mulighederne for at afholde en sommerlejr i 2018.

Eliteudvalg:
Klaus B. fortæller at eliteudvalget har fundet to personer fra SPH som hjælper på samlinger
fremover.
Eliteudvalget afholder jævnligt møder og ordner sager via mail og telefon.
Bestyrelsen ser på krav til kraftcentre hvortil Jane Aaberg har angivet en kravliste som bestyrelsen
vurderer som fornuftig – det er vigtigt at de fremtidige kraftcentre har alle de muligheder vi har
brug for i DSF.

Sponsor forslag fra Peter B./Klaus B
Christian Pedersen fra DIF er til stede, og Peter B. træder fra sin bestyrelsespost et øjeblik, for at
fremlægge et sponsorforslag på vegne af sin kone Helene Bøgh via firmaet Kazambo.
Forslaget byder at de vil sponsorere ca. 55.000 til udstyr til landsholdsløftere. 20 sæt knækogere,
singlets, sokker, håndledsbind og t-shirts til de klassiske løftere. De 15 løftere vælges af DSF, de 5
vælges af Kazambo.
3 udstyrsløftere tilbydes fuldt sæt udstyr hvoraf den ene vælges af Kazambo.
Krav fra Kazambo er at:


Løfterne bruger det udstyr som er valgt af firmaet. Mærket er Titan.



Sponsoratet gælder 3 år og er et engangssponsorat.



Navn på hjemmesiden som hovedsponsor



Ret til roll-up til alle stævner afholdt i DK



Ret til bod til alle stævner afholdt i DK



Nævnes som hovedsponsor ved interviews



Hovedleverandør af landsholdsdragter i 3 år (priserne må ikke stige nævneværdigt)
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Peter B. træder udenfor og lader den resterende del af bestyrelsen diskutere forslaget.
Bestyrelsen vil lade afgørelsen været op til Eliteudvalget, om de kan godkende dette sponsorat.
Besøg fra DIF - Christian Pedersen
Beskæftiger sig med økonomi og sponsorater.
Christian fortæller at DIF har meget at se til, grundet de nye spor som alle forbund har indgivet for
at få økonomisk støtte fra DIF.
Christian roser DSF´s fire udvalgte spor som har været nemme at godkende, da de passer godt
overens med DIF’s målsætninger.
Udover den støtte som allerede er tilkendt forbundet har DIF en pulje på 9,3 millioner kr. som kan
søges af alle forbund i Danmark.
Christian fortæller at lige nu arbejder DIF på at få lavet en fælles strategi for anti-matchfixing
således, at hvis man har en dom i Danmark, så gælder denne også i de andre nordiske lande.
Rusland får som udgangspunkt ikke lov at stille op til vinter-OL, dog kan enkelte atleter som har
været under skærpet kontrol, få lov at deltage.
DIF har startet et selskab; Idrættens kompetencecenter, hvor idrætsforbund kan få hjælp til daglig
ledelse, regnskaber osv.
DIF har fundet 94 millioner kr. ved at tage tilskud fra spillehaller, som skal fordeles ud til
sportsklubber/foreninger. Dette betyder at klubber under DSF kan søge at få del i disse penge fra
april måned.
Der gives fra 2018 ikke direkte internationalt tilskud fra DIF, men det er nu en del af
grundtilskuddet, DIF ser i.flg. Christian Pedersen meget positivt på, at DSF fortsat sender
repræsentanter til internationale kongresser.
Orientering om sag i Ordens- og Amatørudvalget
Klaus B. fortæller at formanden for Ordens-og amatørudvalget er sygemeldt, hvorfor en afgørelse
endnu ikke ligger klar.

Frivillighedsarrangement: Evt. forslag
Det besluttes at der i 2019 skal være et frivillighedsarrangement, som forhåbentlig kan afholdes
sammen med Dansk Vægtløftning.
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Stævnekasser samt beskadiget udstyr i Horsens
Der skal indkøbes nogle ordentlige kasser fx hardcase kuffert til transport af stævneudstyret. Janni
W. har indhentet et tilbud på ca. 7.500 kr. til nyt udstyr (projektor, kabler, kamera etc.) som
bestyrelsen beslutter skal købes.
Der skal laves en liste i kufferterne hvorpå klubberne skal kvittere med navn på repræsentant og
dato for lån af udstyrs-”kuffert”. Ved tilbagelevering skal der ligeledes kvitteres for at alt udstyret er
der.
Thisted VF har én stævnevægt. Kim Dahl har ligeledes én. Forbundets dommerlys står i Horsens og
skal, som tidligere nævnt, repareres, hvilket Thisted kan klare. Henning T. vil forsøge at finde
transport.
Listen over udstyr til stævner som ligger på hjemmesiden, skal opdateres med krav til streaming
osv.

Spor: Arbejdsopgaver
Peter A. er godt i gang med at arbejde på procesmålene for 2018.
Peter A. fortæller, at eliteudvalget har fundet kompetente personer som skal fungere som hjælpere
ved samlinger i kraftcentrene.
Peter B. foreslår at DSF kan få en praktikant, som kan hjælpe med markedsføring af DSF.
Bestyrelsen diskuterer om et praktikforløb er for krævende for DSF, på nuværende tidspunkt.
Bestyrelsen diskuterer problematikken med, at nogle klubber under DSF har regler for at unge
under 15 år ikke må træne der, i forhold til sporet der indebærer at få flere yngre (ned til 10 år)
indover sporten.
Bestyrelsen drøfter problematikken mht. at give tilbuddet om vores sport, til alle veteraner i
Danmark, da der ikke findes præcise opgørelser over hvor mange og hvem det det kunne være
aktuelt for.

Repræsentantskabsmødet: Evt. punkter og evt. valg
Klaus B. fortæller at han har haft en henvendelse, som drejer sig om en ændring i vedtægterne:
Man kan kun have licens i ét land. Men skal vi tillade danskere med bopæl i et nordisk land, som
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har licens i pågældende land, at deltage i danske stævner, som ikke er mesterskabsstævner, dog
uden mulighed for at kunne sætte DK rekord.
Bestyrelsen beslutter ikke at stille forslag til ændring i vedtægterne, således at der ikke ændres i
reglerne om, at man ikke kan deltage ved danske stævner, uden en dansk licens. Det er ikke tilladt
at have dobbelt licens.
Bestyrelsen vil til repræsentantskabsmødet foreslå, at der i vedtægterne for DSF ændres
betalingsdato for årsafgiften fra d. 15. december til mellem d. 1. og 15. januar.
Danny B. modtaget ikke genvalg, men vil gerne bibeholde en post i masterudvalget.
Janni W. modtager ikke genvalg, men vil gerne bibeholde en post i medieudvalget.
Bestyrelsen taler om mulige kandidater til nye bestyrelsesmøder.
Udvalgsberetninger sendes til Klaus B. inden udgangen af februar.
Begynder/intro-stævne
Peter A. fortæller at der er klubber som har efterspurgt reelle begynderstævner, hvor reglerne
lempes en smule. Bestyrelsen mener at det vil være en god mulighed for begyndere, at afholde et
stævne hvor alle som er medlem af en af klubberne under DSF (også uden licens), kan deltage.
Opslag skal laves på hjemmeside/facebook for at søge efter klubber som er interesseret i at
afholde dette.

Betaling af kørsel til samlinger
Tilskuddet er bortfaldet.

Eventuelt
Bestyrelsen fastslår at Masterforeningen er en forening udenfor DSF, og det kræver ikke
medlemskab af denne, for at løfte til internationale stævner som master.

Janni Weinke

