Referat af bestyrelsesmøde afholdt i Odense den 30. maj 2010
Til stede: Helge, Tina, Søren, Rune, Kathrine
Afbud: Klaus

Divisionsturneringens fremtid
• Kan der evt. laves en anden breddeaktivitet i stedet for divisionsturneringen? Eller vil vi
fortsat have divisionsturneringen?
• Punktet skal med på næste møde – Klaus skal i mellemtiden undersøge, hvad
divisionsturneringen giver i kroner og ører (antal divisioner, om det også fører til tilskud for
andre ting etc.).
Divisionsturneringen (Dommere)
• Dele af bestyrelsen synes, det er et problem, at ikke alle klubber tilmelder en dommer, eller
at en dommer også løfter i samme runde (det står i reglerne, at det er tilladt, men var ikke
intentionen med reglerne).
• Klubberne skal tilmelde minimum én dommer pr. runde. Der er kun givet dispensation til de
klubber, der endnu ikke har en dommer. Men disse klubber er blevet opfordret til at tilmelde
folk til førstkommende dommerkursus.
Foreningsbesøg
• Vi skal have fat i de referater (kopi til alle bestyrelsesmedlemmer), som Tommy lavede af
foreningsbesøgene sidste år, inden vi tager på foreningsbesøg i år, så vi kan følge op.
• Rune har lavet et udkast til fordeling af klubberne mellem bestyrelsesmedlemmerne samt
Horst, som har tilbudt at hjælpe til med klubberne på Sjælland.
Masterudvalget
• Masterklubben havde generalforsamling 8. maj. De vil vide, om de skal tage det meget
alvorligt, at de er et udvalg og ikke en forening – hvad må de og må de ikke bestemme?
• Helge understregede, at Masterklubben kun er et udvalg på lige fod med alle andre udvalg i
forbundet. Man kan ikke have en forening i foreningen. Masterklubben kan dermed ikke
eksempelvis fastsætte udtagelseskriterier (hvilke stævner man skal stille op til for at komme
ud at løfte internationalt til masterstævner, hvilke kg man skal løfte etc.). Udtagelseskriterier
skal køre under eliteudvalget, som er det udvalg, der udtager de landsholdsløftere, som DSF
betaler for.
Kasseren (afregning m.m.)
• Der var ikke betalt for landsholdet i forbindelse med EM, da holdet mødte op i Köping.
Dette er ikke acceptabelt.
• Der går for lang tid, inden man får udbetalt penge for de kvitteringer, man har sendt ind. Det
skal der rettes op på. Klaus opfordres til at overholde betalingsfristen på 14 dage for
modtaget bilag. Derudover opfordres Klaus til at læse sine mails minimum en gang om
ugen.
Terminslisten – rettelser 2010
• JM Bænk rykkes til den 21. august (da der er NM/NM Bænk den 28. august).
• SM Bænk rykkes til den 21. august (da der er landsholdssamling den 4. september).

•
•
•
•

SM Bænk skal flyttes (sted), idet Fakse har meldt fra (Kathrine taler med Kim Dahl om
muligheden for at afholde stævnet i TSK).
JM 3-kamp falder sammen med VM Masters  JM 3-kamp flyttes til 9. oktober.
TSK opfordres til at rykke TSK Cup til 27.-28. november, da stævnet på nuværende
tidspunkt ligger oveni en træningssamling (alle landsholdsløftere har mødepligt til
træningssamlingerne). (Helge taler med Kim.)
DM Bænk er over en hel weekend, dvs. 4.-5. december. Dette skal rettes i terminslisten.

Terminslisten 2011
• Tages op på næste møde.
• Eliteudvalget opfordres til fremover at huske at kigge på terminslisten, når de planlægger
træningssamlinger.
Udfærdigelsen af terminslisten
• Hvem skal fremover stå for udfærdigelsen af terminslisten?  næste møde
Medieansvarlig
• Der er ikke længere nogen, der skriver tekster til styrke.dk/DR Min Sport, hvilket er en
skam.
• Kathrine laver et opslag, som bliver lagt på styrke.dk, om at vi søger en medieansvarlig.
Stævneansvarlig
• Alle forbundsstævner (dvs. DM’er, SM’er, JM’er, men ikke Thy Cup, Nordland Cup og
TSK Cup)
•

En fra stævneudvalget udpeges i forbindelse med udsendelsen af startlisten

•

Arbejdsopgaver:
o Sørge for, at alle der er tilmeldt/stiller op, har betalt (løftere/klubber skal medbringe
kvittering for betalt startgebyr)
o Sørge for, at forsøgssedler og øvrige stævnepapirer er til stede ved stævnet
o Stempler til udstyrsgodkendelse (et sæt placeres i Jylland (HSK?), et på Sjælland
(Kontoret?))
o Sikre podiets og opvarmningslokalets beskaffenhed (stænger, stativer, skiver,
magnesium, børste, klud etc.)
o At der er lokaler til indvejning samt dopingkontrol
o I tilfælde af, at Helge ikke er til stede ved stævnet, skal stævnelederen endvidere sørge
for, at stævnevægt samt stævnelys kommer til og fra stævnet
o Ansvaret for at få afleveret stævnepapirerne til kontoret samt en kopi til webmaster
efter stævnet (den stævneansvarlige behøver ikke gøre dette personligt, men har
ansvaret for, at det bliver gjort)

Dvs. den stævneansvarlige skal ud at se stævnestedet inden afholdelsen af stævnet.

Næste møde: August/september

