
Referat fra bestyrelsesmødet d.1. juni 2013 i Aalborg 
 
Til stede var Helge Lauersen, Klaus Brostrøm, Jan Vestergaard, Peter Bøg Larsen og Peder 
Hindborg. 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:  
Der var ingen bemærkninger til referatet, som hermed er godkendt. 
 

2. Opfølgning på sidste mødes beslutninger:  
Der er endnu ikke fundet en underviser til klubtræneruddannelsen.  
 
Der har ved de sidst par stævner været problemer med at vise stævnet over internettet. 
Problemet menes at være det 4G modem der er købt, kun har en upload hastighed på 
2Mbit/sek. Peder H. følger op på at finde en eventuel løsning. 
 
Angående de udfordringer der er med stævneprogrammet har det ikke været muligt at få 
rettet det nuværende program. Der er fundet et alternativ stykke software kaldet ”Next 
Lifter” der er programmeret i Excel. Programmet er ikke fuldt funktionsdygtigt men er 
gratis tilgængelig og vil kunne tilpasses vores behov indenfor budgettet. Peder H. arbejder 
videre med Next Lifter. 
 
Der er fortsat udfordringer for Peter L. ved indbetalinger fra klubberne. Forbundet er 
blevet tilbudt et sponsorat fra Nemtilmeld der overvejes som en løsning på 
betalingsproblemerne. Peter L. følger op på sponsoratet. 
 
Der blev aftalt ved sidste bestyrelsesmøde at der skulle etableres et net ud til alle 
relevante medier, således at det blev nemmere at gøre opmærksom på stævner og 
arrangementer i forbundet. Det er endnu ikke blevet gjort og Peter L. og Klaus B. følger 
op. 
 

3. Regnskab og budget herunder gennemgang af fordelingsnøglen 2013 
Ved gennemgangen af regnskabet gjorde Peter L. opmærksom på at DIF økonomi ikke 
har anvendt den aftalte kontoplan hvilket har givet ekstra arbejde for de første 3 
måneder. Problemet skulle efterhånden være løst. 
Regnskabet er gennemgået og der var et par små justeringer. 
 
Efter en kort introduktion af de muligheder der foreligger fra DIF vedr. konsulentbistand 
bliver det aftalt at der afholdes et møde med vores kontaktperson fra DIF. Klaus B. og 
Helge L. deltager. 
Årets fordelingsnøgle bliver forelagt bestyrelsen og godkendes efterfølgende. 
 

4. Beretning fra udvalgene 



- I forbindelse med beretningen fra eliteudvalget bliver det aftalt at Klaus B. 
udsender en orientering ud omkring tankerne bag de nye udtagelseskrav. Det bliver 
samtidig aftalt at Klaus B. orientere om hvem der har kompetence til at melde 
beslutninger ud fra de forskellige udvalg under DSF. 

- Det bliver aftalt på mødet at de officielle landsholdsdragter skal være iført ved 
præmieoverrækkelser til internationale stævner. 

- Efter opsigelsen fra landstræneren godkendes Mathias Kristensen til at overtage de 
resterende landsholdssamlinger. 
 

5. Indkomne forslag 
a. Der er blevet spurgt ind til om det er nødvendigt at stramme reglerne op for 

at træning overvejende sker i egen klub. Det blev her afgjort at atleter skal 
træne i den klub de stiller op for. Hvis atleten ikke træner flere gange om 
ugen, skal det aftales at atleten træner i klubben på den samme ugedag. 
Således kan det sikres at atleten er til rådighed for Antidoping Danmark. 
 

6. Næste møde 
Næste møde afholdes 24. august 2013 i Aalborg. 


