Referat fra Bestyrelsesmøde 19.1.2019
Afholdt Hjejlevej 14 7480 Vildbjerg. Mødestart kl. 09.30.
Deltagere: Klaus Brostrøm, Jørgen Rasmussen, Channe Hviid, Henning Grøn Thorsen, Alex Thorsen.
Afbud: Lene Kjelgaard Jensen
Referent: Jørgen Rasmussen

1. Endelig godkendelse af sidste mødes referat og beslutninger
Der var ingen bemærkninger til sidste mødes referat.

2. Budget og regnskab
KB fremlagde ledelsesberetningen og budgettet for 2019 blev udarbejdet.
3. Opstilling til repræsentantskabsmødet
Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer og generelt opstilling til poster på repræsentantskabsmøde.
Alex Thorsen træder ud af bestyrelsen fra næste repræsentantskabsmøde. På valg er Henning
Thorsen, Lene Kjelgaard Jensen samt næstformand. Henning Thorsen er blevet udpeget som
midlertidig næstformand indtil repræsentantskabsmødet.

4. Sponsoraftalen
Bestyrelsen har drøftet udviklingen i en verserende sag omhandlende et sponsorat. Der vil komme
yderligere frem, når sagen er afklaret.
5. IPF-formular
Bestyrelsen vil i 2019 fastholde den eksisterende beregningsmetode, men vil fra januar 2020
overgå til den nye IPF-formular.
6. IPF tekniske regler.
Regelændringerne som blev vedtaget på IPF-kongressen i november 2018 træder i kraft pr 1-12019 med undtagelse af IPF-formular.
7. Forslag til Vedtægtsændringer og stævneregler
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Ændringsforslag til repræsentantskabsmødet 2019 blev drøftet

8. Indkøb af dommerlys
Der er blevet indkøbt et nyt dommerlys, som vil blive testet ved divisionsturneringen 1. runde
vest.

9. Reklamer på forbundets hjemmeside og logo på tøj
Betaling for reklamer på forbundets hjemmeside og for logo på tøj.
Links koster 500 kr. årligt. Det er en vurderingssag fra bestyrelsens side, hvem der må reklamere
på siden.
Afgift for logo: Hvis et logo kun omfatter én person, er prisen kr. 500,- Hvis et logo omfatter alle
medlemmer af en klub, er prisen kr. 1.000,- Hvis et logo omfatter et spotterhold ved ét
mesterskab, er prisen kr. 1.000,- (Dog ikke, hvis klubben betaler for eller har betalt for et
klublogo). Hvis et logo skal kunne anvendes af enhver person under DSF, er prisen kr. 2.500,- I evt.
andre tilfælde sendes en forespørgsel om pris til DSF's bestyrelse. Alt, hvad der er stødende eller
kan give sporten et dårligt ry, er forbudt. Et logo skal derfor forelægges bestyrelsen til
godkendelse. Listen med godkendte logoer placeres på hjemmesiden under regler for godkendt
udstyr.
10. Streaming fra danske mesterskaber
Forbundet låner Peter Andersen GO pro i første omgang til test, inden vi anskaffer nyt udstyr.

11. Indkøb af medaljer og pokaler
Finn Nielsen overtager opgaven med indkøb af medaljer og pokalen, og Henning Thorsen sætter
ham ind i det praktiske i den forbindelse.

12. Beretning/Orientering fra de forskellige udvalg
Herunder fortæller udvalgsformændene om opdateringen af udvalgsbeskrivelser samt kort
om den kommende tids arbejdsplaner.
Stævneudvalg
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Det er svært at afsætte stævnerne til klubberne og i værste fald kan stævnerne bliver aflyst ved
manglende arrangør. Klubberne tilskyndes at byde ind allerede nu med de stævner for 2020, som
de vil være interesseret i at afvikle.
Dommerudvalg
Der er behov for flere dommere og de nyuddannede tilskyndes til at få gang i dommerkarrieren
ved at tilmelde sig som dommer. Der vil blive afholdt dommeruddannelse 2019 for både A og B
dommere
Anti-Dopingudvalg
Klaus orienterede omkring et møde med Anti-doping Danmark. Der var blevet testet godt i 2018
med 119 test af dopingkontrollen.
Eliteudvalg
Der har for nylig være afholdt et møde i udvalget hvor der blev budt velkommen til nye
medlemmer. Der blev udarbejdet et årsbudget og udtaget løftere til EM i Pilsen og VM bænkpres i
Tokyo.
Masterudvalg
Der stor interesse omkring deltagelse international og med knap 50 forhåndstilmeldinger bliver
der stor aktivitet i 2019.

Medieudvalg
Der er god respons på især Instagram og takeovers har været en stor succes.
Uddannelsesudvalg
Klub kompetence uddannelse bliver afholdt i marts måned på Sjælland.
Breddeudvalg

Der bliver afholdt 2 breddetræf med udstyr i 2 februar i Aask og 3 februar i Roskilde. Begge dage
er holdene er fyldt op. Det vil blive afholdt yderligere efter behov og ønsker fra klubberne.
13. Evt.
Ved EPF-kongres 2019 i Pilsen deltager Henning Thorsen og Jørgen Rasmussen, idet Klaus
Brostrøm er i USA på daværende tidspunkt. Forslag omkring et fælles internationalt
stævneprogram udarbejdes.
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Der har været en henvendelse fra en dansker omkring deltagelse ved et amerikansk
mesterskab. Da den pågældende løfter, ikke har en dansk licens kan vi ikke hverken afvise
eller tillade deltagelse.
DIF var deltagende på mødet i skikkelse af Christian Pedersen som observatør der spurgte ind
til forvaltningen og implementeringen af de strategiske spor. Christian orienterede om,
hvordan DIF så på vores spor, og der var tilfredshed med vores 1. år. Han opfordrede også
vores foreningerne til at søge støtte via foreningspuljen, hvor der er nye midler fra 1.marts.
Ansøgningerne bliver behandlet efter først til mølle-princippet.
Henning Thorsen blev valgt som fungerende næstformand.
Der skal udarbejdes årsberetninger, som sendes til Klaus senest d.9 marts.
Næste møde lørdag 16 marts klokken 9.30.
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