Referat fra bestyrelsesmøde den 21. januar 2010 i Aalborg
Mødt var: Helge Laursen, Søren Berthelsen, Rune Glud, Claus Nielsen og Tina Østergaard
1. Siden sidst; Vi har fået en mail fra Jørgen Krog som tilbyder sin hjælp i stævneudvalget og Anti
Doping udvalget. Han tilbydes PR udvalget, da det medlem som mangler i stævneudvalget skal
komme fra Sjælland. Bestyrelsen som takker for hjælpen. Der var også enighed om at vi får
gennemgået vores udvalg og kigget på deres arbejdsopgaver.
Vedr. stævneansvarlig, så vil der i fremtiden udpeges en stævneansvarlig til stævnerne. Denne
person er ikke stævneleder, men en form for bindeled mellem arrangør og bestyrelsen/kontoret.
Hans opgave bliver blandt andet at sørge for at der er forsøgssedler, vægt mm tilstede på
stævnestedet. Efter stævnet laves han så en evaluering af stævnet.
2; Tommy Knudsen. Tommy har i en mail meddelt at han med øjeblikkelig virkning træder ud af
bestyrelsen. Vi beklager dette, men stiller os dog uforstående overfor de anklager han i den
forbindelse fremkommer med.
Bestyrelsen konstituerer sig således at Tina Østergaard bliver ny næstformand, og Kathrine Bak
træder ind i bestyrelsen som sekretær.
I forbindelse med det forestående valg til formandsposten, så støtter bestyrelsen stadig Helge
Laursen som genvalg til formandsposten. Helge vil, såfremt han vælges, i løbet at den næste
valgperiode overdrage formandsposten til næstformand Tina Østergaard. Grunden til at det gøres på
denne måde er at Tina har nogle projekter som skal afsluttes før hun har tiden til at træde ind som
formand for forbundet.
3; Vedtægter: Helge har haft et møde med Jørgen Krog, blandt andet om vores vedtægter som
trænger til en grunding gennemgang. Specielt §5, hvor der nu er udfærdiget et ændringsforslag som
sættes til afstemning på repræsentantskabsmødet. Der blev snakket om at nedsætte et Ad Hoc
udvalg bestående af Helge, Jørgen og Klaus Brostrøm, som vil tjekke vores vedtægter. Vedr.
problematikken omkring Sørens plads i bestyrelsen, så er der pt intet i vedtægter som siger at han
ikke kan sidde i bestyrelsen.
4: Vedr. Divisionsturneringen; så håber vi at klubberne vil støtte op om ligaen og tilmelde så mange
hold som muligt til turneringen. Vi håber også at klubberne vil bakke op om de ændringer vi har
foretaget og vedtage dem til repræsentantskabet.
Bestyrelsen har modtaget en mail fra Per Berndorff, denne har vi taget til efterretning, men mener
ikke vi kan ændre beslutningen vedr. ændring af divisionsturneringen.
5; Repræsentantskabsmødet: Pga ændringer i stævnekalender falder repræsentantskabsmødet i år
samme weekend som DM A. Derfor gør vi allerede nu opmærksom på at mødet er flyttet til den 11.
april 2010. Der vil på repræsentantskabsmødet komme forslag om fremtidig ændring af datoen for
afholdelse af repræsentantskabsmødet.
6. Eventuelt;
Søren oplyser at Mastersklubben pt. arbejder på at arrangere en landskamp mellem DK og Norge.
Denne skal foregå på Norge færgen.

Rune spørger på vegne af AK Nordland og Ak Århus om muligheden for at arrangere Nordfyn Cup.
Da dette stævne ikke eksisterer længere (blev afviklet for sidste gang i 2009) skal der laves en ny
ansøgning om at bænkpresstævne som skal godkendes på repræsentantskabsmødet.
Næste møde; søndag den 28. marts 2010 i Odense.

