Referat til bestyrelsesmøde d. 11.10.2015
Til stede: Eva Buxbom, Klaus Brostrøm, Peter Bøgh, Jacob Beermann, Kenneth Kyvsgaard, Peter
Andersen og Alex Thorsen.
Referent: Eva Buxbom

1. Godkendelse af sidste mødes referat

Referatet fra sidste møde blev godkendt.
2. Regnskab/budget

Regnskabet blev gennemgået.
3. Opfølgning på sidste mødes beslutninger tages op under de relevante udvalg

4. Kort beretning fra hvert udvalg under DSF og forslag til diverse udvalg.

5. Indkomne forslag

Breddeudvalget:

Beretning fra udvalget
Vi er begyndt at arbejde med ideen: Interview med breddeløftere. Derudover skriver vi korte
beretninger fra stævner og tager billeder, som bliver lagt op på de elektroniske medier.
Breddeudvalget og Peter Andersen sender en ekstra opfordring ud et par dage inden sidste
tilmelding. Vi håber, at dette er med til at få flere løftere til at deltage i stævnerne.

Masterudvalget

Der er blevet lagt klare informationer på hjemmesiden. De næste opgaver vil blive at informere
om, hvordan træningsdragter kan erhverves af mastersløftere i forhold til international
deltagelse. Derudover vil vi arbejde med VM masters i bænkpres i Rødby

Uddannelsesudvalget:

Kurser i bestyrelsesarbejder til efteråret er gået godt, og der er kommet god feedback. Dog var
der enkelte tilbagemeldinger om mere konkrete forslag og anvisninger og højere niveau.

Eliteudvalget:

Jørgen Rasmussen i eliteudvalget har arbejdet godt med budget og skåret de rette steder.
Derudover har Jørgen afsluttet arbejdet med landsholdsdragter med tryk og rette størrelser. Der
arbejdes mere med strategiplan, og DSF skal promoveres mere i forhold til DIF og Team Danmark.

Stævneudvalget:

Peter Andersen vil købe en pen og være ansvarlig for mærkning af udstyr. Licensregistrering er d.
1.09.2015 blevet overtaget af Peter Andersen. Det har fungeret fint.
Ordningen med den nuværende flyttekasse, hvor udstyret bliver opbevaret i fungerer fint. Der er
blevet taget kontakt til klubberne angående manglende udstyr. Der var enighed om, at et sæt
udstyr er nok. Dog er der behov for et ekstra banner. Alex er ansvarlig for bestilling af banner. Der
skal fremover være et banner på Sjælland og et i Jylland.
Det er ikke muligt for den tekniske skole af udvikle dommerlys. Jacob vil undersøge muligheder
og priser for dommerlys.
Der er styr på medaljer samt en god kommunikation mellem Kenneth, klubberne og Forma. Der
er udviklet skemaer, der er nemme at kopier, og bestilling samt betaling af medaljer fungerer
godt.

Kenneth og Peter A. vil på længere sigt arbejde på en tjekliste til stævner.
Alex vil kontakte en god kammerat, der er mediegrafiker og gerne vil udvikle en stævneplakat.

Dommerudvalget:

Der er afholdt dommerkurser, og gode dommere har bestået dommerprøven. Der vil blive afholdt
kurser om de tekniske regler for trænere, atleter, ledere og andre interesserede.

Medieudvalget

Et firma er blevet kontaktet angående et sponsorat. Derudover arbejdes der på en konkurrence,
hvor der kan vindes styrkeløftudstyr. Konkurrencen skulle gerne foregå fra januar 2016.

DIF kontakt og Internationalt arbejde

Arbejdet er koncentreret om kongresserne, men der er en løbende proces ved de internationale
stævner. Oplægget samt forslag til kommende kongres bliver gennemgået under senere punkt på
mødet.

Antidoping udvalget

Udvalget er i regelmæssig kontakt med Antidoping Danmark, hvor der bliver afholdt årlige møder,
og der er ros fra Antidoping Danmark til DSF.

6. Indkomne forslag

A. Evaluering på opmærksomheden ved nye aktiviteter og tilmelding.
Der kunne skabes kontakt til et klubmedlem i hver klub (som ikke behøvede at sidde i
bestyrelsen), som kunne printe invitationen ud sætte den op i klubben og fortælle andre

medlemmer om muligheden. Som det er i dag, er det ikke altid, at de personer i
klubberne, der får tilsendt mailen om aktiviteten, har overskud til at kommunikere det
videre. Derved stopper informationen, og deltagere, som muligvis ville deltage, får ikke
den nødvendige viden.
Der er en god kontakt til den postansvarlige og bestyrelsen i klubberne, så yderligere
arbejde på dette område er ikke nødvendigt.
B. Personkontakt til dommere.
Er der udfordringer med manglende dommer til stævner og vil en mere personlig kontakt
være relevant?
Dommerpåsætningen til stævnerne fungerer normalt godt ved mails og
telefonopringning.
Der vil blive uddannet flere A dommere til næste år. Dette vil løse problemet. Nogle
dommere vil falde for kravet om have fungeret som dommer min. 2 gange inden for to år,
hvis de ikke dømmer ved de kommende stævner. Reglen fra 1. januar 2015 er tre stævner
inden for to år.
C. Nyhedsfolder
Det blev besluttet, at der skal udkomme en nyhedsfolder to gange om året.
Forsiden kan mediegrafikeren, som Alex kender, udforme. Bagsiden kan være
terminslisten. Der kan være en leder, der er skrevet af Klaus, og resten af indholdet kan
være beretninger fra udvalgene. Eva vil samle materialet og skrive beretninger fra stævner
med billeder. Formatet kan være A5. Nyhedsfolderen vil blive sendt ud til alle de
postansvarlige i klubberne. Det er meningen, at folderen skal kunne printes ud af
modtageren.
D. Særlig indsats for at få flere klubber i det sydvestlige DK.
Der skal sendes info til klubber, centre og firmaer om styrkeløft, og dette emne har høj
prioritet.
E. Regler for til- og framelding af licenslisten
Der var en god diskussion, hvor der blev vendt mange forskellige holdninger og ideer.
Jacob vil sammenfatte de diskuterede punkter og udarbejde et nyt udkast til næste
bestyrelsesmøde.
F. Retningslinier for overflytning af licens imellem to klubber.

Forslag: Ny klub anmoder om at få overført licens for aktuelle løfter. Den gamle klub gøres
bekendt med anmodningen, og har derefter 14 dage til at gøre indsigelser, såfremt
løfteren har økonomisk gæld til den gamle klub (kontingent, licens, andet). Er der ingen
indsigelser overføres licensen. Evt. indsigelser behandles af stævneudvalget. En løfter der
efter tilmeldingsfristens udløb er tilmeldt et stævne for sin gamle klub, kan først få
overflyttet sin licens til en ny klub, når pgl. stævne er afviklet.
Der var opbakning og enighed om dette forslag. Kenneth formulerer et udkast til en regel.

G. Pokaler til bedste klub og bedste løfter
Der kan blive uddelt pokaler til 1.2. og 3. bedste løfter, hvis der er mere end 14 deltagere
og kun en pokal ved færre end 15 deltagere.

H. DSF’s rolle i forbindelse med afholdelse af andre godkendte stævne (ER open, Aask open,
Jørgen Krogh Cup og TSK cup) i relation til mulighed for at få DIF tilskud.
Ifølge Peter A. blev der sidste år kun opnået tilskud til ER-open. Det var 4331 kr. som vi gik
glip af for henholdsvis Aask Open og TSK cup, idet begge stævner havde over 50
deltagere.
Forbundets stævner som TSK Cup. er også officielle stævner Dette skal fremover udnyttes
bedre i forbindelse med fordelingsnøglen.

I.

Rekruttering af nye medlemmer til stævneudvalg.
Kenneth har forslået en samarbejdspartner Henrik Skouby, som er blevet godkendt som
nyt medlem af stævneudvalget. Bestyrelsen opfordres til at overveje, hvem der kunne
træde ind i Mastersudvalget.

J. Opfølgning på brug af stævneprogram i forbindelse med divisionsturneringen.
Jacob vil hjælpe til angående stævneprogrammet.

K. Revidering af stævneregler/udfærdigelse af vejledning i afholdelse af stævner

Der er nedsat en projektgruppe, der vil arbejde med afholdelse af stævner, der følger
reglerne. Kenneth vil indkalde til projektgruppemøde.

L. Orientering fra DIF's budgetmøde 2015 med fokus på de nye fordelingsmodeller.

DIF har lagt op til langt mere fokus på strategisk støttetildeling. Den model, vi har brugt,
vil formentlig udløse færre midler i grundtilskud, hvorimod der kanaliseres flere midler
over i strategiske aftaler, som stiller større krav til f.eks. bestyrelserne i forbundene. De
strategiske aftaler dækker over både drift og basisaktiviteter.
De nye fordelingsmodeller blev fremlagt og gennemgået af Klaus B.

M. IPF kongres
Forslagene blev gennemgået og diskuteret.

N. Opfølgning på et par strategier, herunder DIF's krav om mere idræt for penge
omhandlende børn og unge
Strategierne blev fremlagt og gennemgået og skal have stor vægt i fremtiden.

O. Udviklingskonsulent. Orientering om udviklingen i næsten to år. Herpå stillingtagen til
fortsættelse.

Der blev fremlagt oplysninger om økonomi og opnåede mål i forhold til
udviklingskonsulenten, og Peter A. fortalte om, hvad han har opnået samt hvilke
satsninger, han har for den kommende periode.

Herefter besluttede bestyrelsen af udviklingskonsulenten skulle forsætte sit gode arbejde.

P. Ny klub
Nyborg Motionsklub er en ny klub i DSF.

Q. Aktivitetskalender første halvår 2016
Peter A. fremlagde aktivitetskalenderen for første halvår 2016.

7. Næste møde søndag d. 13. december kl.11.00 Aalborg

8. Eventuelt. (Her kan der ikke træffes beslutninger, men orientering og debat kan finde
sted).

Peder Hindborg er trådt ud af bestyrelsen.

