
Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august kl. 9.30 i Horsens

Mødt var; Helge Laursen, Klaus Brostrøm, Jan Vestergaard, Peter Bøgh, Peder 
Hindsborg, Tina Østergaard, gæst/DIF; Jan Gudnitz

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:
Godkendt uden bemærkninger

2. Opfølgning på sidste mødes beslutninger;
Kommer som punkter senere.

3. Regnskab/budget;
Peter gennemgik og udleverede regnskabet t.o.m. 30/6 og det ser fornuftigt ud. 
Budgettet følges og det forventes at vi kommer ud af året med et lille overskud som 
budgetteret. 

4. Kort beretning fra udvalg under DSF;
! Dommerudvalget; Der er påsat dommere frem til JM. Der afholdes et A dommer kursus 
! ! i forbindelse med SM. Det går fint med at finde internationale 
! ! dommere. Der er også mange B dommere, men mange af disse er 
! ! selv aktive løftere, hvilke kan give lidt udfordringer. Henning Thorsen 
! ! er startet som hjælper i forbindelse med dommerpåsætning.

Stævneudvalget; ! Helge har sikret af der stor set er arrangører til hovedparten af 
! stævnerne i 2014

Dopingudvaglet; ! Der er testet mange og vi har ikke haft nogle positive prøver. Der er 
!  ! generelt en god holding til dopingspørgsmålet. ADD har accepteret at 
!  ! det er uhensigtsmæssigt at man rapporter alle prøver til WADA og           
!  ! internationale instanser når der er tale om motionister, men vi har 
! ! heller ikke haft nogen posivite prøver hos motionisterne. 
Eliteudvalget; ! Mathias Kristiansen har overtaget ledelse af vores træningssamlinger 
! og det fungerer godt. Han har fået stor ros og økonomien i 
! samlingerne hænger fint sammen. 
Breddeudvalget;! Træneruddannelsen mangler en underviser men afventer evt. 
! konsulent.

Mastersudvalget;! Har intet at berette.

5. Indkomne forslag;
Diskussion om beslutning om udviklingskonsulent til DSF. Vi må nok indse at hvis vi vil 
opfylde vores udviklingsstrategi så kræver det at vi ansætter en udviklingskonsulent. 
Spørgsmålet er om det skal være på 1/2 eller fuld tid, men omfanget af det arbejde, 
som skal laves, er så stort, at det skal være en konsulent på fuld tid. Vi har nogle vigtige 
punkter vi gerne vil udvikle os på, klubudvikling, øge medlemstallet, få flere klubber, 
overveje nye tendenser, nye målgrupper og træner/lederuddannelser. VI skal 
moderniseres og der skal bedre gang i talentudviklingen. Vores ønsker skal selvfølgelig 
prioriteres. 
Jan Gudnitz, oplyser at problemet med en 1/2 tidsansat er at, dels skal vi prioritere 
vores ønsker hårdere, og dels kan en 1/2 tidsansat ende med at bruge meget tid på 
transport. Og så er det altid en dårlig ide at starte for mange nye tiltag på en gang. Dog 
er DSF allerede godt i gang med den strategi, der er lavet, idet denne er i god tråd med 



de visioner, som DIF har. Grundlæggende drejer det sig om, at man gør forbundet mere 
“professionelt” 
Ud over at DIF betaler halvdelen af lønnen til en sådan konsulent, vil man jo også 
optjene flere fordelingspoint, hvilket medfører større indtjening i forbundet. I andre 
forbund, som har ansat en heltidskonsulent, er den umiddelbare ekstra udgift hurtigt 
blevet vendt til en øget indtjening.
DSF´s opgave er; hvis de beslutter at ansætte en konsulent at lave en lidt mere konkret 
strategiplan, samt udarbejde en breddepolitik. 
Bestyrelsen vil nu arbejde videre med projektet, og så snart er der nyt meldes dette ud. 
Der er indkaldt til et strategimøde for bestyrelsen, hvor der især skal arbejdes med 
handleplaner. Indsatsområderne er stort set på plads. Peter og Klaus forbereder 
materialet til dette møde. Klubberne vil i henhold til nærmere aftale i bestyrelsen blive 
inviteret med i beslutningsprocessen og vil snart høre nærmere herom.

Stævneprogram: Peder har testet et norsk program, og det virker til at virke rigtigt godt. 
Udvikleren har lovet at komme med en pris på hvad det vil koste at køre programmet 
sammen med den danske database. Programmet har en god brugerflade og er 
forholdsvis nemt at arbejde med. Der snakkes om evt. at lave et stævneafviklingskursus 
hvor man lærer at bruge programmet, at speake og lign. Men før der besluttes 
yderligere skal vi lige have prisen på programmet. 
Peder oplyser at han har undersøgt mulighederne for live streaming fra stævner rundt 
om i klubberne. Og det er flere steder et problem idet det afhænger af netforbindelsen i 
klubberne, og flere steder er det ikke muligt at få så god en forbindelse at man kan live- 
streame. 

Medieplan; Der er lavet en medieplan af Peter og Klaus, og fremover laves denne for et 
1/2 år ad gangen. 1. halvår af 2014 laves den af Peder. 

Diners Club rejsekonto; Vi har fået en tilbud fra Diners club som vil gøre det lettere at 
bestille rejser og ikke mindst nemmere at få regningerne til disse rejser tilknyttet de 
rigtige konti, og dermed forenkle rejseadministrationen samt give bedre muligheder for 
at ændre/aflyse rejser. Det besluttes, at Klaus snakker med Jan Lyhne om bestilling af 
kortene. 

Når vi er af sted til stævner, er det lidt forskelligt hvordan man kan betale for feks ophold 
og lign. Men fremover SKAL så meget som muligt betales hjemmefra, så der ikke skal 
så mange penge med a conto. 

Aflastning Helge; Helge kontakter løbende bestyrelsen efterhånden som han bliver klar 
til at overtage diverse opgaver. I første omgang giver Helge stævneudvalget en hånd 
med at få kontaktet klubber med henblik på stævneafvikling. 

Erik Rasmussen har kontaktet os med henblik for at flytte ER open til weekenden før, 
da han ellers ikke kan låne hallen hvor stævnet afvikles. Der gives ok til stævnet flyttes 
og DM subjunior/junior flyttes til weekenden efter. Vi sørger arrangør til stævnet. 

Der var forslag om at fjerne krav til DM A og DM senior bænk for at få et højere 
deltagerantal. Bestyrelsen vil udarbejde forslaget til repmødet. 

Bruttolandholdet til VM bænk 2014; har vi udtaget et stort nok bruttolandshold? Klaus 
oplyser at man i eliteudvalget vil se på dette. MHT VM bænk så afholdes der snart et 
møde med Tommy omkring det praktiske. 



Tilskud til ledere ved mastersstævner; Der er tale om et tilskud til hoteludgifter, og der 
udbetales MAX 1.500,00. Og kun hvis man sender bilag på hotelregningen. 

Træningsprogrammer på hjemmesiden; i første omgang så laves der et link til den 
norske hjemmeside. 

Fordeling af foreningsbesøg; Peter finder listen fra sidste år og sender den ud til alle. 
Næste møder; ! 19. oktober kl. 10.00 i lufthaven Aalborg
! 16. november kl. 10.00 i Aalborg/Horsens

På bestyrelsens vegne
Tina
!  


