
Referat fra bestyrelsesmøde i Aalborg den 16. november kl. 11.00 

Mødt var; Klaus Brostrøm, Peter Bøgh, Peder Hindsborg, Jan Vestergaard og Tina Østergaard 

Afbud fra; Helge Laursen 

 

1; Godkendelse af referat fra sidste møde: 

 Godkendt uden yderligere kommentarer. 

2; Opfølgning fra sidste møde; 

 Stævneprogrammet er klar til at tage i brug. Der arbejdes videre med en løsning til elektronisk tilmelding til 

stævner. 

Medieplanen er udfærdiget 

Diners Club kontoen er oprettet.  

3; Regnskab/Budget; 

Peder gennemgik regnskabet og budgettet holdes. Der var ikke anledning til yderligere bemærkninger.  

4; Beretning fra diverse udvalg; 

Mastersudvalget har sparet nogle penge, og har besluttet at man vil bruge disse til at donere et banner til 

DSF. Dette banner skal bruges til DM 

Dommerudvalget; Vi har fået endnu en international dommer, samt 5 nye A dommere 

Stævneudvalget; Der mangler stadig arrangør til enkelte stævner i 2014. Specielt haster det med 1. liga i 

januar 

5; Indkomne forslag; 

 -  Orientering vedr. DM bænk; Den sal hvor DM skulle have været afholdt er optaget af Aalborg Kommune, 

hvilket betyder at der løftes i AaSK´s normale lokaler. Alle maskiner og lign flyttes for at få mest mulig plads. 

Det nye stævneprogram benyttes og der kæmpes pt. med at få streamning til stævnet. Men det er svært at 

få en internetforbindelse, som er god nok til formålet. Tv er kontaktet men pt. har det ikke givet resultat.  

- Startgebyr; Bestyrelsen snakkede om at ændre indbetalingsproceduren så man fremover betalte direkte 

til den arrangerende klub, som så vil modtage hele startgebyret. Dette kræver et repræsentantskabs 

beslutning og bestyrelsen arbejder videre med dette og vil medtage det på repræsentantskabsmødet 

næste år.  

Udvidelse af masters aktiviteter internationalt;  



Jan er bange for det bliver svært at finde dommere/ledere til endnu flere masters stævner. Klaus oplyser at 

det ikke burde blive et problem af det nye RAW mesterskab afholdes i forbindelse med Sub 

junior/junior/senior stævne. Derfor er der i forvejen ledere/dommere til stede. MHT andre internationale 

masters stævner så laves der nye retningslinjer omkring betaling af hotel/rejse.  

Udviklingskonsulent; bestyrelsen gennemgik og klargjorde præsentationen af udviklingskonsulenten til det 

ekstraordinære repræsentantskabsmøde.  

Arbejdsfordeling; bestyrelsen gennemgik og færdiggjorde planen om hvilke arbejdsopgaver som hører til de 

enkelte udvalg.  

Nordisk Mesterskab; indbydelsen til mesterskabet blev lavet færdig og Klaus udsender denne snarest.  

6; Næste møde; 9/2-2014 kl. 11.00 i Aalborg lufthavn. 

7; eventuelt; 

VM bænk i Rødby den 21-25/5; DSF skal finde en som vil lave manuel listeføring, samt to internationale 

dommere (pr. dag) til mesterskabet.  

DSF kontakter kulturministeriet angående åbningen af stævnet.  

 


