
Referat af bestyrelsesmøde i DSF 

Sted: Mødelokalet Aalborg Lufthavn 

Dato: 23.9.2012 

Afbud fra Lars Berg 

 

Indledningsvis kunne bestyrelsen byde Jan V. Vestergaard velkommen til bestyrelsesarbejdet. 

Ad. 1 Økonomi 

Peter Bøgh Larsen fortalte om de ændringer, som er sket siden kassererskiftet. På to møder med Helge 

Laursen og Klaus Brostrøm blev en række af årets posteringer gennemgået, og der indføres et nyt 

konteringssystem. Som følge af diverse fejlposteringer og nogle ubetalte regninger er det sandsynligt, at 

nogle budgetpunkter ikke helt vil holde. Vi har aftalt et møde med DIF Økonomi den 12. oktober, hvor det 

nye konteringssystem implementeres. Herefter vil vi modtage kvartals- og halvårsregnskaber, og budget-

opfølgning vil kunne ske på en hensigtsmæssig måde. – På baggrund af det, vi kan konstatere, ser 

økonomien i øvrigt fornuftig ud. 

Ad. 2 Opdatering DSF’s udstyr 

Helge sender listen til Webmaster med det samme. 

Ad. 3 Indkøb af projektorer 

J. Beermann kommer med en pris på det aftalte udstyr, og der mailes rundt til bestyrelsens medlemmer, 

om prisen er OK. 

Ad. 4 Korte beretninger fra udvalgene 

Jan V. Vestergaard fortalte om arbejdet i masterudvalget. Konto og nr. er fremskaffet, og der er et beløb på 

kr. 6.700 på kontoen. – Støtteforeningen har modtaget nogle penge og vil sælge T-shirts med et særligt 

logo. Disse trøjer vil masters kunne løfte i nationalt og internationalt. – Det ser ud til, at der bliver et DM i 

dødløft og squat den 17.11. i masterudvalgets regi i Albertslund. 

Stævneudvalget anmodede om flytning af et par nationale stævner, da der er sket ændringer i den 

internationale kalender. Se punktet nedenfor. – Der er tilmeldt én person til trænerkursus trin 2. 

Tina Ø. og Jan V. Vestergaard ønskede ikke at sidde i breddeudvalget i hvert fald lige for tiden. - Videbæk 

står for et breddestævne, sådan som det også fremgår af terminslisten. 

Dommerudvalget bekræfter, at der bliver afholdt et kursus for B- og A-dommere den 17. november i Århus 

AAK’s lokaler. Invitation udsendes primo oktober. 

Eliteudvalget har modtaget en opsigelse fra landstræneren Jørgen Bertelsen, hvilket vi er kede af.  

Opsigelsen skyldes personlige grunde. Klaus B. har sendt opslag af ny stilling til hjemmesiden, DIF’s 



hjemmeside samt Norge og Sverige. Hvis det skulle vise sig, at der ikke kommer tilstrækkeligt kvalificerede 

ansøgere, vil der blive lavet en alternativ model for træning af landshold. 

Ad. 6 Ændring af stævnekalenderen 

Helge forklarede hvor, der ville komme ændringer i den internationale kalender, og på den baggrund blev 

der foretaget justeringer af den nationale kalender. Der er stort set fundet arrangører til alle stævner i 

2013. M.h.t. ændringerne henvises der til hjemmesiden. 

Ad. 7 Dommere 

Klubberne opfordres til at være mere opmærksomme på problemet med dommerpåsætning ved især 

divisionsturneringerne og bede deres dommere stille op. Generelt er der en del dommere, som meddeler, 

at de ikke kan dømme, fordi de skal hjælpe klubkammerater ved et stævne. Her bedes klubberne prøve at 

finde hjælpere, som ikke også skal være dommere. 

Ad. 8 Eventuelt 

Da dette møde er rykket frem i forhold til det oprindeligt aftalte, var det ikke muligt at se på forslag til 

kongressen i Puerto Rico. Man enedes om, at Helge og Klaus går punkterne igennem sammen og i 

fornødent omfang orienterer de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

Lars Berg har meddelt, at han af personlige årsager ikke vil genopstille på næste repræsentantskabsmøde. 

Hvis vi kan finde en erstatning for ham inden da, vil det være OK. Bestyrelsen besluttede at se tiden an. 

 

Referent: Klaus Brostrøm 

 


