Referat fra bestyrelsesmøde lørdag den 5. december i Herning
Mødt var; Helge Laursen, Tommy Knudsen, Søren Berthelsen, Rune Glud, Klaus Nielsen og Tina
Østergaard
1. Siden sidst:
Vi har modtaget en mail fra Jesper Frigast, som har fået en henvendelse fra en livstidsudlukket atlet
som ønsker at træne i en af vores klubber. Vedkommende er af DIF blevet henvist til at søge om
dispensation gennem DIF. Vi afventer yderligere
Tommy har været til møde på Københavns kommune sammen med andre mindre forbund.
Kommunen vil prøve at finde løsninger som vil gøre det nemmere for mindre forbund at profilere
deres sport i København. Formålet er at få internationale og nationale begivenheder til København.
Der kommer yderligere møder med Københavns kulturborgmester.
Mail fra Jørgen Krog. Jørgen gør opmærksom på at en af vores vedtægter har en uheldig
formulering. (§ 5) Men vedtægterne udgør vores regelsæt, derfor har vi også drøftet Søren´s sag
(som ligger før vores optagelse i DIF) Hans position er i strid med vores vedtægter. Men der
arbejdes nu på et vedtægtsændringsforslag. Helge og Jørgen arbejder videre med dette.
Vedr. endnu en henvendelse vedr. VM masters 2011, så vil bestyrelsen henvise til svaret i referatet
fra mødet i 131009
Sagen er færdigbehandlet, og spørgsmålet har givet anledning til procedure omkring skriftlige
mangler i forbindelse med tidligere tiders referater i DSF, idet der ikke er notater om beslutninger
fra DSF omkring indstilling til VM Thisted samt WC 2008 samt EM junior 2012. Formanden
beklagede dette forhold, men forventer at den nuværende sekretær funktion kan mindske fejl og
misforståelser.
2. Liga 2010:
Et forslag til ny struktur på ligaturneringen gældende fra 2010 blev diskuteret. Der vil blive udsendt
nærmere i løbet af December. Prisen bliver 500 kr. for hver klub og ikke pr hold. Vedr. dommer
påsætning så vil der i år dispenseres for de klubber som endnu ikke har en dommer. Tommy
arbejder videre med forslaget.
Tilmeldingen til ligaen bliver 10/1 2010
3: Repræsentantskabsmøde 2010
Der står vi vores vedtægter at der skal afholdes repræsentantskabsmøde i anden weekend i marts.
Da dette er samme weekend som der afholdes DM A, så foreslår bestyrelsen af det afholdes søndag
den 11. april i Odense. Ny fast dato for fremtidig afholdelse af repræsentantskabsmødet vil blive
fremlagt på repræsentantskabsmødet.
Vedr. formandsvalg så er der to kandidater, Helge Laursen, og Tommy Knudsen.
Helge begrunder sit valg om at forsætte med at han nu er gået på efterløn og derfor har tiden til at
fortsætte som formand.
I forbindelse med Tommys kandidatur har han udsendt et brev til alle klubber. I den forbindelse
havde den øvrige bestyrelse et spørgsmål vedr. honorering. Tommy mente at en formand bør
honoreres da det ikke kan være rigtigt at man skal have udgifter på hvervet. Tina mener der er stor
forskel på udgiftsdækning og honorering. Bestyrelsen, undtagen Tommy er enige om at man bør

fortsætte med en frivilligt arbejdende bestyrelse, som selvfølgelig for dækket sine udgifter, men
ikke direkte honoreres.
Tina spurgte Tommy om rigtigheden i et rygte om at han efter et eventuelt valg ønskede at udskifte
den nuværende bestyrelse. Tommy ville efter et evt. valg som formand være med til at bestemme
sammensætningen af bestyrelsen. Tommy ønskede ikke at forholde sig yderligere til rygter og lign.
Bestyrelsen er herefter enig om at det er vigtigt at vi indtil repræsentantskabsmødet arbejder
sammen om de opgaver der skal løses. Desuden bakker bestyrelsen, undtagen Tommy, op om
Helge´s kandidatur som genvalg til formandsposten

