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Referat fra Bestyrelsesmøde 22.8.2020 

Afholdt på: Rind Plantagevej 3F 7400 Herning    

Deltagere: Klaus Brostrøm, Henning Grøn Thorsen, Lene Kjelgaard, Finn Nielsen, Peter Andersen, Jørgen 

Rasmussen, Channe Hviid 

Afbud: Pia Skovborg  

Referent: Jørgen Rasmussen  

1. Endelig godkendelse af sidste mødes referat og beslutninger 

Der var ingen bemærkninger til sidste referat 

2. Økonomi og budget 

Økonomien blev gennemgået med en budgetopfølgning som blev godkendt. Grundet den manglende 

aktivitet er vi ikke presset på likviditet.  

Der vil derfor blive afsat en pulje på fx 500.000 kr. som medlemsklubberne kan ansøge DSF om. 

Manglende kontingent indtægter kan blive dækket af DSF baseret på regnskab 2. kvartal 2020 vs 1.kvartal 

2020 ansøgning skal sendes til DSF inden 30-9-2020. Der vil blive oprettet et ansøgningsskema som bliver 

tilgængelig på hjemmesiden. 

Manglende indtægter grundet ikke afholdte stævner og merudgifter i forbindelse med afholdte stævner 

efter konkret ansøgning til DSF. 

DSF vil arbejde frem imod en landstræner funktion som der vil blive sat midler af til.  

DSF vil bruge midler til markedsføring  

Indkøb af udstyr til udlån. 

3. Afvikling af repræsentantskabsmødet.   

Peter Andersen vil under eventuel tale til forsamlingen om de krav og muligheder der lægges på forbund og 

klubber i henhold til de strategiske spor. Klubber som har ideer til kommende strategispor, er velkomne til 

at fremsende tankerne til Peter Andersen.    

4. Afholdelse af mesterskaber 

Klubber får tilsendt forholdsreglerne i forhold til Covid19 af Henning Thorsen. Der vil blive skærpet tilsyn af 

stævnelederen som om nødvendigt vil skride ind og lukke stævnet hvis gældende regler ikke bliver 

overholdt. Stævnerne vil blive afviklet i små grupper med grundig rengøring i mellem. I forbindelse med 

afvikling af stævnerne er det et krav at spotterne skal bære mundbind samt overdommeren enten 

mundbind eller visir. DSF dækker nødvendige udgifterne til værnemidler i forbindelse med stævnerne.   
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5. Internationalt stævne i Danmark 2022 

Jan Nielsen og Klaus Jensen har ansøgt IPF direkte om et stævne uden om DSF. Stævnet der ansøges om er 

VM i styrkeløft som vil blive afviklet i Viborg 2022. Klaus Jensen forklarede via Messenger omkring 

visionerne for stævnet. DSF vil drøfte en kommende fyldestgørende ansøgning på baggrund af et skriftligt 

oplæg i nærmeste fremtid. Der stilles dog krav om at der skal være en ansvarlig klub der indgår en 

samarbejdsaftale med DSF.  

 

6. Evt.  

Næste møde bliver planlagt umildbart efter repræsentantskabsmødet. 

 

  

 

 

 

 

 


