
Bestyrelsesmøde i DSF maj 2016  08.05.2016 

Referat 08.05.16 

Til stede: Klaus Brostrøm, Peter Bøgh Larsen, Peter Andersen, Kenneth Kyvsgaard, Alex Thorsen, Danny Bill 

Møller, Janni Weinke 

Referent: Janni Weinke 

 

Endelig godkendelse af sidste mødes referat og beslutninger 

Godkendt 

Økonomi/budget 

Kasseren har trukket sig siden repræsentantskabsmødet, og derfor vil Peter B. lave et opdateret 

budget og eftersende dette.  

VM har udgjort en lidt større udgift, men det bør ikke give problemer for budgettet. 

DSF har ingen indtægter fra VM da det ikke er i fordelingsnøgle. Til næste bestyrelsesmøde skal 

der ses på kontraktforhold i forbindelse med afholdelse af internationale stævner. 

Beretning fra de forskellige udvalg 

Uddannelses- og bredde-udvalg: 

Peter A. fortæller at der snarest udbydes dommeruddannelse. 

Der er planlagt træningsplanlægningskursus i juni. 

Stævneudvalg: 

Ved DM i klassisk styrkeløft så det ud til, at der efterhånden var skabt en komplet skabelon til 

bestilling af præmier. Den bliver lige testet lidt endnu, og så kan den formentlig bruges 

fremadrettet, hvis de arrangerende klubber, selv skal bestille medaljer og pokaler. 

Der har været tilfælde hvor klubber af forskellige årsager har forsøgt at eftertilmelde sig; hvilket 

IKKE er muligt. Ligeledes har flere henvendt sig for at få dispensation for ikke at opfylde 

licensreglen (3 måneders frist fra ansøgningsdato før deltagelse i stævne). Dette er heller ikke 

muligt. Begge regler bør være kendt at klubberne, som selv bør kunne give deres medlemmer den 

rette vejledning. 

Der har været flere løftere som har udvist uhensigtsmæssig opførsel på stævnedage. Til DM 

Klassisk var der problemer med løfternes generelle oprydning. Bestyrelsen opfordrer til, at 
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klubbernes ledere tager større ansvar for deres løfteres opførsel og for at alting foregår i en 

ordentlig tone. 

Løftere som ikke modtager deres medaljer og pokaler på stævnedagen, kan frem over aftale med 

den arrangerende klub hvordan præmierne afleveres. 

Eliteudvalg: 

Der mangler et medlem i Eliteudvalget så bestyrelsen håber, at finde en som har interesse for 

dette. 

Masterudvalg: 

Kenneth K. orienterede om masterudvalgtes udtagelse af Jan Sahlgren til EM masters, selv om han 

ikke opfylder de generelle krav. 

 

Fastsættelse af bestyrelsens opgaver i fremtiden 

Dansk Styrkeløft Forbund består at ca. 6.500 medlemmer, hvilket er en stor fremgang. Dette har 

krævet en større indsats, men der er mange andre opgaver, og bestyrelsen kan ikke løfte dem alle 

alene. Den har brug for, at der er mange frivillige, som stiller sig til rådighed. Hvis der er emner 

eller forhold, som man ønsker gjort på anden vis, eller hvis man har gode forslag, foreslår 

bestyrelsen, at man skriver direkte til den pr. mail eller bruger telefonen og ikke Facebook. I 

bestyrelsen går vi nu i gang med at geare os til de nye krav til økonomisk støtte fra DIF, hvilket 

betyder udarbejdelse af nye strategier. DSF har fået en ny forbundskonsulent, som fra DIF's side vil 

hjælpe med arbejdet, og det vil selvfølgelig vores uddannelseskonsulent, Peter Andersen, også. 

 

Udvalgsposter 

Peter B. har lavet et forslag til udvalgsposter og dette godkendes af bestyrelsen. 

Kenneth K. spørger til om bestyrelsen kan lave en arbejdsdag for at få udspecificeret hvad der 

hører til de forskellige opgaver under udvalgsposterne. Dette vil kunne hjælpe med at få flere 

frivillige hænder til at indgå i udvalg. 

 

Kassererens fratrædelse 

Kassererens rolle varetages foreløbig som hidtil af Peter B. indtil en ny kasserer indsættes. Dette 

punkt behandles på næste bestyrelsesmøde hvor en ny kasserer forhåbentlig kan blive 

præsenteret. 
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Drøftelse af de nye strategier og indsatsområder - samarbejde med DIF omkring ny 

fordelingsstruktur 

Klaus B. har modtaget en invitation til et planlægningsmøde i samarbejde med DIF - bestyrelsen 

skal udpege en repræsentant. Mødet skal gerne finde sted i maj/juni. Klaus B. påtager sig posten 

som repræsentant. 

 

Hjemmesiden - kan vi sige ja til et tilbud? 

Peter B. har haft en samtale med Web koncept, men endnu ikke fået en fast pris. Prisen kommer i 

næste uge. Web koncept har endnu ikke lavet en hjemmeside for et idrætsforbund, men vil gerne 

have DSF som reference og er derfor positive overfor opgaven. 

Opdatering af stævneregler 

Klaus B. retter stævnereglerne og føjer dem til hjemmesiden. 

Streaming til DM/JM/SM 

Bestyrelsen taler om at søge en sponsor til at tilbyde internet (mobilt bredbånd) til de forskellige 

DM, så streaming kan lade sig gøre.  

Bestyrelsen fastsætter at fra 2018 skal der være streaming fra alle danske mesterskaber og DSF vil 

inden afholde kurser i opsætning/brug af stævneprogram og streaming. 

 

Bestyrelsen diskuterer muligheden for at der til hvert stævne udnævnes en fra den afholdende 

klub, til at uploade billeder direkte på DSF's Facebook. 

Skole-OL 

Bestyrelsen diskuterer hvilke øvelser der skal indgå i Skole-OL eksempelvis bænkpres - flest reps 

med samme vægt. 
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Eventuelt 

Peter A. foreslår at der nedskrives krav til afholdelse af stævner som JM/SM/DM. 

Næste bestyrelsesmøde finder sted d. 12. juni kl. 10.00 på Scandic Hotel (Scandic Jacob Gade), 

Flegborg 8-10. Vejle 

Repræsentanten fra DIF inviteres til næste bestyrelsesmøde. 

Fremtidige bestyrelses møder:  

17. september 2016 - Lokation endnu ikke fastlagt. 

10. december 2016 - Lokation endnu ikke fastlagt. 


