
 
 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 24. marts 2013 

 
Mødet blev afholdt på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV.  
 
Dagsorden i henhold til vedtægterne 
  
Valg af dirigent; Bestyrelsen foreslog Søren Lind, som blev valgt uden modkandidater. Søren 
startede med at konstatere at Repræsentantskabsmødet var indkaldt i henhold til vedtægterne.  
 
Prøvning af mandater: De fremmødte klubber havde samlet 30 stemmer, samt bestyrelsens 6 
stemmer, i alt 36 stemmer. 
  
Formandens beretning: Var fremsendt til klubberne skriftligt, og denne blev efter lidt diskussion i 
forsamlingen vedtaget.  
 
Herefter var der en kort gennemgang af beretningerne fra de forskellige udvalg under DSF. I den 

forbindelse kom der flere gode forslag frem som bestyrelsen vil arbejde videre med.  

Godkendelse af regnskab; 

Året har budt på at skifte på kasserer posten og derefter noget oprydning i forskellige posteringer. 

Dette betød der blev spurgt ind til en del poster. Efter en del debat blev regnskabet godkendt med 

32 stemmer for og 4 imod 

Budgettet blev fremlagt og forklaret da der næste år er enkelte ændringer i kontoplanen. 

Budgettet enstemmigt vedtaget. 

Diverse takster; 

Årsafgift: kr. 1.000,- (Uændret)- Licens: kr. 200,- (Uændret). Startgebyrer: kr. 200,- (Ændret). 
Kontorhold og telefonpenge til bestyrelsesmedlemmer: kr. 1.700,-.(Uændret). 
Startgebyret foreslås fordelt med kr. 150 til klubberne og kr. 50 til forbundet. Der er en del 
omkostninger forbundet med at administrere startpengene, bl.a. til revisionen, ligesom gebyret 
ikke har været ændret i flere år. 

Enstemmigt vedtaget 

Indkomne forslag; 

Forslag som vedrører vedtægterne: 
Fra bestyrelsen: 
 
§ 4. Optagelse og udmeldelse 

D.S.F. optager foreninger og foreningsafdelinger, som dyrker styrkeløft. Optagelse sker ved 
indsendelse af optagelsesansøgning vedlagt foreningens vedtægter, og efter godkendelse af 



D.S.F.’s bestyrelse kan foreningen optages i D.S.F. 
7 
Der sættes I fortsættelse af ordet ”vedtægter” i 2. linje punktum. Derpå tilføjes: Vedtægterne skal 
nævne foreningens navn og hjemsted, at formålet er at fremme sporten styrkeløft, og at 
foreningen og dens medlemmer er forpligtigede til at overholde DSF’s vedtægter og 
bestemmelser. Efter godkendelse af … 
Motivation: Er et krav til foreningsvedtægter fra DIF’ side. 

Enstemmigt vedtaget 

§ 7 Ordinært repræsentantskabsmøde 

 

Forslag, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være forbundet i hænde senest 
14 dage før mødet. 
Bør ændres til: … skal være forbundet i hænde senest 21 dage før mødet. 
Fra bestyrelsen: 
 
Motivation: Det er hvert år et problem for bestyrelsen p.g.a. mange aktiviteter at afholde et møde 
i en weekend for at behandle dagsordenen. Dette giver kun få dage til at forberede dagsordenen, 
som skal udsendes til klubberne en uge inden mødet. En uge mere løser problemet. 

Enstemmigt vedtaget 

§ 11. Tegningsret 

D.S.F. tegnes af formanden. Formanden er D.S.F.’s repræsentant ved internationale kongresser, 
men hvis formanden ikke har mulighed for at deltage selv, kan bestyrelsen udpege et andet 
medlem af bestyrelsen til at repræsentere DSF. Ved økonomiske dispositioner kan kasserer og 
formand underskrive hver for sig inden for de af bestyrelsen fastlagte rammer. 
Foreslås ændret til: ”Ved økonomiske dispositioner tegnes forbundet af kasserer og formand i 
forening inden for de af bestyrelsen fastlagte rammer”. 
Motivation: I henhold til DIF ØK er det fornuftigt, at der tegnes i forening – også selv om dette kan 
være upraktisk i nogle tilfælde. DIF ØK anbefaler dette til alle forbund under DIF. 

Enstemmigt vedtaget 

Forslag angående stævneregler: 

Fra bestyrelsen: 
Ang. punkt 1 F i stævnereglerne. Krav til deltagere ved et mesterskab under DSF 
For at deltage ved et mesterskab under DSF skal følgende krav være opfyldt: 
Man skal have haft fast bopæl i Danmark i de to senest på hinanden følgende kalenderår. 
Foreslås ændret til: ”En udlænding skal have haft fast bopæl i Danmark i 24 på hinanden følgende 
måneder. En dansk statsborger, som i en periode opholder sig i udlandet, kan repræsentere 
Danmark, hvis DSF/Eliteudvalget har en aftale med vedkommende derom, og deltage i danske 
mesterskaber”. 
Motivation: Perioden på to år har altid været beregnet på udlændinge, og danskere, som i en 
periode skal opholde sig i udlandet, skal ikke afskæres fra at repræsentere DK eller deltage i DM. 



Enstemmigt vedtaget 

A 6. Bedste klubber ved DM 
Ved de individuelle danske mesterskaber gives der holdpræmie til de bedste foreninger, som det 
fremgår af følgende kategorier: 
 
DM-A herrer senior udstyrstrekamp: 3 holdpræmier 
DM Damer seniorer udstyrstrekamp: 1 holdpræmie under 15 deltagere. 3 ved flere deltagere. 
DM herrer/damer junior udstyrstrekamp. 3 holdpræmier i alt * 
DM herrer/damer subjunior udstyrstrekamp: 1 holdpræmie under 15 deltagere. 3 ved flere.* 
DM herrer/damer masters alle kategorier. 3 holdpræmier i alt. * 
*Både damernes og herrernes resultater tæller med i beregningen.. 
 
DM RAW herrer senior: 3 holdpræmier 
DM RAW damer senior: 1 holdpræmie under 15 deltagere. 3 ved flere. 
DM RAW herrer/damer junior: 1 holdpræmie under 15 deltagere. 3 ved flere. * 
DM RAW herrer/damer subjunior: 1 holdpræmie under 15 deltagere. 3 ved flere. * 
*Både damernes og herrernes resultater tæller med i beregningen.. 
 
DM bænkpres herrer senior: 3 holdpræmier 
DM bænkpres damer 1 holdpræmie under 15 deltagere. 3 ved flere. 
DM bænkpres herrer/damer junior 1 holdpræmie under 15 deltagere. 3 ved flere. * 
DM bænkpres herrer/damer subjunior 1 holdpræmie under 15 deltagere. 3 ved flere. * 
DM bænkpres herrer/damer alle masters kat. 3 holdpræmier i alt. * 
*Både damernes og herrernes resultater tæller med i beregningen 
Motivation: Der har været uklarhed om reglerne for uddeling af holdpræmier 

Forslaget blev vedtaget med den ændring at formuleringen ” 1 holdpræmie under 15 deltagere. 3 

ved flere deltagere” gælder alle stævner, herunder også JM/SM 

Forslag fra bestyrelsen angående stævneregler: 
1. A 1: Der indføres et officielt DM i bænkpres RAW i alle alderskategorier for herrer og damer 
fra 2014. 
Motivation: Dette er en naturlig følge af den stigende aktivitet inden for RAW, og bænkpres 
dyrkes af rigtigt mange motionister og kan medføre endnu større konkurrencedeltagelse i DSF. 

Godkendt 

Stævneregler: 
Forslag fra bestyrelsen: 
Generel opdatering af Stævnereglerne. Se bilag ”Stævneregler” bagest i dagsordenen. Bestyrelsen 
har ovenfor stillet forslag om de vigtigste forhold og har ikke tænkt sig at gå de mindre ændringer 
i bilaget igennem, men kommentarer er naturligvis velkomne. Når de er modtaget, beder 
bestyrelsen om carte blanche til at færdiggøre Stævnereglerne med de ændringer, som vedtages 
på repræsentantskabsmødet 



Godkendt 

Fra klubberne angående stævneregler: 
Forslag fra Hvidovre: Stævneregler 1. E Licens 
Tilføjelse efter 2. afsnit om betaling af licens, hvis forslaget vedtages: 
Hvis et medlem med licens under DSF skylder kontingent til en klub i DSF, kan dette medlem ikke 
optages som medlem i en anden klub under DSF, indtil denne har betalt det skyldige beløb. 
Noter til forslag: 

Man kan overveje at tilføje en bagatelgrænse på fx 200 kr., hvis ovenstående giver for meget 
administration. 
Husk forslaget gælder kun medlemmer med licens, det vil sige motionister mv. i de enkelte 
Klubber ikke er omfattet af ovenstående. Dette vil give for meget administration for DSF. 
Forslaget kan give øget administration for DSF. Dette kan minimeres, hvis de enkelte klubber 
melder ind til DSF hvilke udmeldte medlemmer med licens, som skylder kontingent. Ud fra 
indmeldinger fra de enkelte klubber kan DSF udarbejde en skyldnerliste. Herefter kan DSF 
sammenligne skyldnerliste med indkomne erklæringer om licens. 
 
DSF’s bestyrelse mener ikke, at forslaget er nødvendigt, da den klub, atleten kommer fra, kan 
tilbageholde løfterens licens, indtil problemet er løst. 

Hvidovre var ikke repræsenteret og kunne derfor ikke fremlægge forslaget. Repræsentantskabet 

diskuterede forslaget, som dog ikke blev vedtaget.  

Forslag fra Søren Lind på vegne af A.K. Frem og A.K. Nordland: Stævneregler 
Divisionsturnering for RAW-løftere 
A.K. Nordland og A.K. Frem foreslår til repræsentantskabet, at der fremover skal være både en 
afdeling for udstyr og RAW styrkeløft i divisionsturneringen. Begge afdelinger i de tre runder 
afholdes samme tid og sted – det samme gælder for finalen, som forslås reduceret til fire hold for 
hver af de to afdelinger. 
Baggrunden/motivationen for forslaget er, at RAW styrkløft er i kraftig vækst – eksemplificeret ved 
den store deltagelse ved DM RAW. En stigende del af forbundets styrkeløftere ønsker at 
konkurrere RAW, og det ville derfor være naturligt, at divisionsturneringen tog hensyn til dette 
forhold. 
I dag er det sådan, at en del hold allerede løfter helt eller delvist RAW til divisionsturneringen, og 
der er meget, der tyder på, at denne tendens ville bliver styrket i fremtiden. 
For DSF vedkommende bør det være et kardinalpunkt at have produkter på hylderne, der 
appellerer 
til og kan tiltrække nye atleter til sporten. Forslaget om de to afdelinger i divisionsturneringen skal 
også ses i det lys. 
Det er vigtigt at fremhæve i forbindelse med det fremsatte forslag, at der ikke vil være ekstra 
arbejde for DSF ud over, at der skal føres lister for to ligaer. 
Med venlig hilsen 
A.K. Nordland og A.K. Frem 
DSF’s bestyrelse er enig med forslagsstilleren og indstiller til, at forslaget godkendes. 

Forslaget blev vedtaget. 



7. Valg af bestyrelse, Ordens- og amatørudvalg samt 1 intern revisor, 

1 intern revisorsuppleant og et eksternt revisionsfirma, 

På valg til bestyrelsen er:  
Næstformand Tina Østergaard.  
Sekretær: Vakant,  
Menigt medlem; Klaus Brostrøm. 
Jan Vagn Vestergaard trådte til i løbet af året og er på valg (Denne post er på 
valg igen i 2015).  
Kasserer Peter Bøgh Larsen. 
Menigt medlem Peter N. Hindborg trådte til i år 
og er på valg (Denne post er på valg igen i 2014). 
 
Bestyrelsen indstiller følgende personer til valg:  
Sekretær: Tina Østergaard.  
Kasserer: Peter Bøgh Larsen.  
Næstformand: Klaus Brostrøm.  
Menigt medlem 1 (ulige årstal): Jan Vestergaard. 
Menigt medlem 2 (lige årstal): Peder N. Hindborg 
Alle valgt uden modkandidater. 
 
Valg til ordens- og amatørudvalget. Bestyrelsen foreslår genvalg til Nick Rodsten. 
 
Revisoren og suppleant samt det eksterne revisionsfirma vælges på det ordinære 
repræsentantskabsmøde på ulige årstal og er derfor på valg i år: 
Bestyrelsen foreslår genvalg til Søren Lind Jensen om intern revisor.  
Som suppleant: Niels Stærkjær 
Som ekstern revisor foreslår bestyrelsen at bruge DIF’s revisionsfirma KPMG. 

Alle blev valgt uden modkandidater. 

Eventuelt; 

Søren Lind spørger om årsagen til at Lars Berg forlod bestyrelsen; Klaus Brostrøm oplyser at dette 

var af personlige årsager. 

Tommy Knudsen spørger til prøve af mandat; Kan man repræsentere to klubber hvis man er 

medlem af begge? Også uden at være medlem i bestyrelsen i begge klubber? DSF sammenstiller 

repræsentation af to foreninger som stemmeret pr. fuldmagt, og dette er i henhold til 

vedtægterne ikke lovligt 

Flemming Anderson ; Skal man være bestyrelsesmedlem af en klub for at have stemmeret? Klaus 

Brostrøm oplyser af det skal man ikke. 



Asger; Spørger om man kan dispensere for reglen om at man skal stå på licenslisten i 3 måneder 

før man kan deltage ved stævner? Asger har mange unge mennesker i klubben som gerne vil i 

gang men som tit ikke har tålmodighed til at vente på at komme i gang.  

Klaus Brostrøm oplyser at det er et krav fra DIF og ADD at løftere er registeret i 3 måneder før man 

deltager ved officielle stævner, men opfordrer samtidig til at klubberne går sammen og arrangerer 

dipliomstævner.  

Kim Dahl spørger efter hvad tiltag man påtænker for at få fremgang igen? Klaus Brostrøm oplyser 

at man er i gang med en strategiplan, samt der skal nedsættes flere udvalg blandt andet et PR 

udvalg, så flere bliver oplyst om styrkeløft. MEN det er vigtigt at klubberne også deltagere, da 

bestyrelsen ikke kan løfte alle opgaver alene.  

Tommy Knudsen spørger om hvad visioner der er omkring VM bænk i Rødby næste år? Niels 

Stærkjær oplyser at deltagerne først findes i 2014 og derfor først vil fremgå af budgettet næste år.  

Helge slutter mødet med at takke for god ro og orden.  

 

 

 


