Referat af repræsentantskabsmøde i DSF
Sted:

Scandic Hotel, Odense

Tidspunkt:

Søndag den 27. marts

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Prøve af mandater
3. Formandens beretning
4. Godkendelse af regnskab
5. Forelæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af årsafgift, licens, startpenge ved
stævner, beløbsramme for rejseudgifter og telefonpenge til bestyrelsen
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelse samt til Ordens og amatørudvalg samt 1 intern revisor, 1 Revisorsuppleant og et
eksternt revisionsfirma
8. Eventuel t
AD. 1:

Jørgen Krog blev valgt til dirigent

Ad. 2:

Optælling ved mødets start viste, at der var 39 stemmeberettigede i alt.

Ad. 3:

Formanden for DSF, Helge Laursen, henviste til det udsendte referat og udbad sig
forsamlingens kommentarer. Der fulgte en længere debat om bl.a. IPF’s regler især på
bænkpresområdet, hvor nogle i forsamlingen bad bestyrelsen om at være opmærksom på
udviklingen inden for IPF. Et af problemerne er spørgsmålet om udstrækning i bænkpres. –
Der blev også talt om afholdelse af DM, hvor der var almindelig enighed om, at stævnet i
Tårnby var godt organiseret. Man enedes dog om, at bestyrelsen kommer med et udspil til,
hvordan DM senior afholdes i fremtiden og til stævneafholdelse i al almindelighed. – På
spørgsmålet om dommeruddannelse kunne formanden berette, at der afholdes både A- og
B-dommerprøve inden længe, ligesom der kommer et arrangement for allerede uddannede
dommere.
Jan Lyhne orienterede om Eliteudvalgets arbejde på baggrund af en udførlig beretning. Han
konstaterede, at medaljehøsten har været over forventning med en rekord på 26 stk. Han
påpegede også, at året i et vist omfang har været præget af manglende kommunikation,
hvorfor man har ændret arbejdsgangen for at løse problemet.

Der var et indlæg fra breddeudvalget, som har været ramt af mandskabsproblemer, men dog
har sat nogle aktiviteter i gang. Der satses på, at der sker mere i 2011. Bestyrelsen vil samlet
beskrive de tiltag, som allerede tilbydes, og sammenholde disse med nye forslag fra
klubberne, som bedes kontakte forbundet. – Jørgen Krog redegjorde for arbejdet i
Antidopingudvalget. Bl.a. vil det være vigtigt at få et samarbejde i gang mellem DGI og DIF
om muligheden af at kunne sende anbefalede breve til diverse atleter.
Formandens beretning blev taget til efterretning.
Ad. 4:

Regnskab
Kassereren, Klaus Nielsen, fremlagde regnskabet og kommenterede særlige poster og
svarede efterfølgende på spørgsmål fra salen. Årets overskud blev på 227.806 kroner, som
blev overført til egenkapitalen. Økonomien er sund og giver mulighed for at sætte diverse
aktiviteter i gang, som kan fremme styrkeløftsporten. – Revisionen har ikke givet anledning
til forbehold.
Regnskabet blev godkendt

Ad. 5

Budgetbehandlingen blev udsat til efter punktet ”Indkomne forslag”, fordi der under
forslagene måske ville blive vedtaget noget, som kunne have indvirkning på budgettet.

Ad. 6

Indkomne forslag.
Forslag angående vedtægter:
a. Forslag fra TVF v/Jan Lyhne om implementering af IPF’s regler: Forslaget blev vedtaget.
Dette betyder bl.a., at en atlet, som ikke opnår et resultat i en trekampdisciplin, kan
deltage i de resterende discipliner i henhold til IPF’s regler.
b. Forslag fra AAK’s bestyrelse: Hvis en løfter er kendt skyldig i brud på dopingreglerne af
Anti-doping Danmark, og Anti-dopingudvalget kan få bekræftet dommens længde til 2
eller flere års udelukkelse, skal løfternes eventuelle nationale rekorder under DSF, sat
efter 1. januar 2011, slettes. Vedtaget og gælder også i IPF.
c. Forslag 2 fra AAK blev trukket tilbage som følge af vedtagelsen af a.
d. Forslag 3 fra AAK: § 14 om, at paragraffen om amatører fjernes. Vedtaget.
e. Forslag 4 fra AAK: Forsamlingen vedtog, at der i alle kategorier på samme måde som i 3kamp skal kåres ”Årets løfter” i bænkpres.
f.

Forslag 5 fra AAK: Efter en del diskussion blev følgende vedtaget angående danske
rekorder: Forbundet udsender forbundskrav, men pr. 1.1.12 nulstilles disse og erstattes
med det bedste løft i hver vægtklasse. Hvis ingen har løftet, står der et ”0” ud for
pågældende kategori.

g. Forslag 6 fra AAK bortfalder p.g.a. vedtagelsen af ”a”.

h. Fra Videbæk Styrkesport v/Jørgen Krog var der stillet spørgsmål ved, om § 2 ”Formål” er
fyldestgørende. Bestyrelsen vil i fremtiden have dette for øje og få det bygget ind i en
kommende strategiplan.
i.

Fra Videbæk Styrkesport v/Jørgen Krog var der foreslået en ændring af § 5 med en
specificering af, hvilke poster man efter en karantænedom for doping ikke må kunne
bestride. Efter en længere debat enedes man om, at den nuværende ordlyd er
dækkende.

j.

Forslag fra Videbæk Styrkesport v/Jørgen Krog om udvalg: Man enedes om, at den
nuværende ordlyd i § 10 om udvalg stadig gælder.

Øvrige forslag.
a. Forslag fra HG Vægtløftning/styrkeløft om træneruddannelse niveau 1: Der var
almindelig enighed om, at det var et godt forslag. Bestyrelsen mente, at det foreslåede
tiltag med held kunne afvikles i forbundsregi, og det vedtoges, at HG kontakter
bestyrelsen og udveksler tanker om et trænerkursus.
b. Videbæk Styrkesport vil gerne afholde et årligt bænkpresstævne uden udstyr.
Bestyrelsen svarede, at klubben på eget initiativ og med egen arbejdsindsats gerne må
afholde et sådant stævne.
c. KSK vil gerne stå for et årligt DM i udstyrsfrit bænkpres. Man vedtog, at KSK kan afholde
et stævne på samme vilkår som ovenfor i ”b”, men ikke samtidig med DM.
d. Videbæk Styrkesport har foreslået, at der skal udarbejdes planer for, hvordan vi kan
sikre, at DM afholdes som en seværdig oplevelse. Bestyrelsen udarbejder et forslag til,
hvordan og eventuelt hvor DM i fremtiden skal afholdes.
e. Et forslag fra A.K. Nordland om en debat om halvtidsansat formand blev udsat til punktet
”Eventuelt”.
Tilbage til punkt 5 budget
Budgettet blev fremlagt af kasserer, Klaus Nielsen. Der blev stillet spørgsmål og givet svar
angående fordelingen af midlerne til diverse formål. For at sikre, at der er midler til at
arbejde strategisk i den nye bestyrelse, blev man enige om at afsætte min. 20.000 kroner til
dette formål.
Budgettet blev godkendt
Ad. 7

Valg til bestyrelsesposterne:
Næstformand:

Tina Østergaard blev genvalgt

Kasserer:

Klaus Nielsen blev genvalgt

Sekretær:

Lars Berg Andersen blev valgt (1 år)

Menigt medlem:

Klaus Brostrøm blev valgt (2 år)

Menigt medlem.

Henrik Sørensen var midlertidigt medlem og blev valgt (1 år)

Angående ordens- og amatørudvalg: Bestyrelsen fik mandat til selv at finde en afløser for et
medlem, som ikke kan fortsætte.
Til intern revisor blev Søren Lind Jensen genvalgt.
Ad. 8

Eventuelt
Søren Lind Jensen ønskede en debat om muligheden for ad åre at fastansætte formanden på
halvtid. I den anledning havde A.K. Nordland beskrevet nogle af de opgaver, en honorær
halvtidsansat formand kunne beskæftige sig med. Merudgiften skønnedes at komme til at
ligge på ca. kr. 90.000.
Denne løsning kender man også inden for visse andre idrætsforbund, men mange steder
vælger man breddekonsulenter til at varetage nogle af de omtalte opgaver. Der fulgte en
debat, som kan tages op på et senere tidspunkt.

Dirigenten, Jørgen Krog, kunne herpå takke forsamlingen for de mange bidrag til debat og give ordet videre
til formanden, Helge Laursen, som også takkede for indlæg og diskussion, og som på sportens vegne
ønskede et godt år 2011 for Dansk Styrkeløft Forbund.

Bestyrelsen den 29.3.2011

