Referat af bestyrelsesmøde den 28. februar 2010 i Odense
Mødt var: Helge Laursen, Tina Østergaard, Klaus Nielsen, Rune Glud, Søren Bertelsen og
Kathrine Bak
1. Regnskab 2009: Startgebyrer indbetalt til stævnerne stemmer ofte ikke overens med
antallet af tilmeldte løftere. Derudover har Klaus i løbet af året modtaget ca. 11000,- uden
specifikation, hvoraf en del må formodes at være for startgebyr (estimeret ca. halvdelen).
Derfor foreslår bestyrelsen på repræsentantskabsmødet, at løftere/klubber fremover skal
fremvise dokumentation for indbetalt startgebyr for at kunne få lov til at stille op.

2. DM Diverse 2009: Startgebyr for Projekt U/J udbetalt to gange til TSK. Klaus/Helge ordner
det med Kim Dahl.

3. Budget 2010: Klaus fremlagde budgettet for 2010, hvortil nogle få uddybende spørgsmål
blev stillet og besvaret.

4. Ligaturneringen: To problemstillinger vedr. det nye regelsæt blev diskuteret:
a. At et hold kan få points uden at stille fuldt hold, blev der sat spørgsmålstegn ved af
Tina og Helge, som har dårlige erfaringer med dette fra tidligere, hvor alt for få
løftere mødte op til runderne. Efter en diskussion blev bestyrelsen dog enige om at
se tiden an. Hvis det i år viser sig ikke at fungere, vil der næste år blive fremsat
forslag på repræsentantskabsmødet om, at et hold, ligesom tidligere, skal være fuldt
for at få points.
b. Der har været en del protester vedr. indførelsen af mixhold. Der er fra flere sider
blevet givet udtryk for, at det må give en skævvridning af konkurrencen. Rune og
Kathrine modsatte sig denne betragtning. Kathrine foreslog, at man som alternativ
fortsat kunne lade kvinder løfte på mixhold, men gøre som i Sverige og beregne ud
fra herrewilkskoefficient. På denne måde har kvinder stadig mulighed for at stille op,
hvilket de gerne skulle, da ligaturneringen er en breddeaktivitet. Det gamle regelsæt
(<2009) umuliggjorde nemlig ofte dette i praksis, da minimum tre kvindehold skulle
være tilmeldt, for at kvinderækken blev oprettet, samt at en klub ikke måtte danne
hold sammen med en anden klub, hvis den selv havde minimum tre kvinder på
licenslisten. Bestyrelsen besluttede i enighed at fremsætte dette som et
ændringsforslag til forslaget om regelændringerne for ligaturneringen, der håbes
vedtaget med tilbagevirkende kraft til repræsentantskabsmødet.

5. Foreningsbesøg: Tommy startede i 2009 arbejdet med foreningsbesøg op. Dette har
bestyrelsen tænkt sig at fortsætte i 2010, da det er en vigtig del af breddetilskuddet fra DIF.
Rune laver en plan, der deler klubberne op de seks bestyrelsesmedlemmer imellem.

6. Paragraf 5 i vedtægterne: Helge har i samarbejde med Jørgen Krog udfærdiget et
ændringsforslag til paragraf 5 i DSFs vedtægter. Formuleringer andre steder i paragraf 5
blev diskuteret, men det blev aftalt ikke at foreslå yderligere ændringer på
repræsentantskabsmødet, da der snarest bliver nedsat et ad hoc udvalg, som vil
gennemgå alle DSFs vedtægter.

7. Dato for repræsentantskabsmødet: Klaus oplyste om, at det tit er et problem for
revisorerne at nå at få regnskabet færdigt i tide til repræsentantskabsmødet, som iflg. de
gældende vedtægter skal holdes anden søndag i marts. Bestyrelsen blev derfor enig om at
fremsætte forslag på repræsentantskabsmødet om, at repræsentantskabsmødet fremover
skal være afholdt inden udgangen af april.

8. TSKs forslag til repræsentantskabsmødet: TSKs forslag om indkøb af stævneudstyr til
forbundet blev diskuteret af bestyrelsen. Helge forklarede (qua sin erhvervserfaring), at det
ville blive alt for dyrt i opbevaring, vedligeholdelse samt transport, især mellem Jylland og
Sjælland. Bestyrelsen fattede dog sympati for forslaget, og foreslår i stedet på
repræsentantskabsmødet, at der bliver ydet tilskud til leje af lys- og lydudstyr til de klubber,
der flytter stævnerne ud af klubberne. Det bør sammen med de fra og med 2010 øgede
startgebyrer kunne være med til at højne den generelle standard af stævnerne betragteligt.

9. DM A 2010: Bestyrelsen tilbyder sin hjælp ved dommerbordet til DM A, hvilket Jørgen Krog
har takket ja til.

10. Øvrigt: Tina meddelte, at hun ikke søger genvalg til NPFs bestyrelse ved kongressen til
april.

