
Referat fra bestyrelsesmøde d. 8. februar 2015 kl. 11.00 i Aalborg  

 

Deltagere: Klaus Brostrøm, Eva Buxbom, Jacob Beermann, Henning Thorsen, Peter Bøgh, Peder 

Hindborg, Peter Andersen og Jan V. Vestergaard. 

 

Referent: Eva Buxbom 

 

Pkt.1 Bemærkninger til sidste mødereferat 

 

Ingen bemærkninger til referatet. 

 

Pkt.2 Opfølgning på sidste mødes beslutninger 

 

 

• Anskaffelse af pen og mærkning af DSFs ”materiale” Henning vil købe en pen, og 

bestyrelsen vil arbejde mod, at DFSs materiale vil blive mærket. 

• Stævnekontrakt, er det stadig relevant? Da der allerede er klare retningslinier for 

afholdelse af stævner på hjemmesiden, vil disse blive sendt ud, når en klub vælger at 

arrangere et stævne. Derved bliver en stævnekontrakt overflødig. 

• Information på hjemmesiden, der kræver tilmelding står nu længere tid på siden. 

• Mathias er forpligtet til at stå for landsholdssamlingerne på landsholdet et år ad gangen. 

• Frivilligt arbejde og lønnet arbejde.  

Der har tidligere været en maildebat mellem bestyrelsens medlemmer om forskellen på 

lønnet arbejde og frivilligt arbejde i forhold til uddannelse, breddetræf og andre aktiviteter. 

Det blev fremhævet at uanset, om der er tale om uddannelse, breddetræf eller andre typer 

aktiviteter, så vil der kunne gives midler til dette, forudsat at de samlede udgifter og 

indtægter som et minimum går i nul. Beslutninger tages fra gang til gang i bestyrelsen ud 

fra de anbefalinger udviklingskonsulenten/ breddeudvalget eller uddannelsesudvalget 

måtte komme med. 

Tilstrækkeligt med opbakning deltagermæssigt til en aktivitet samt optjening af point i 

fordelingsnøglen vil selvfølgelig have stor betydning. Det skyldes, at det ellers vil være en 

udgift, der ikke er budgetteret med, og derfor kan der ikke aflønnes.  

Angående aktiviteter under uddannelse forholder det sig anderledes. Der har ved disse 

aktiviteter været en egenbetaling og samtidig har det været muligt at optjene point i 

fordelingsnøglen. Derfor er der mulighed for at trække folk ind, som vil kunne aflønnes, 



såfremt det skønnes relevant. Derudover er der afsat et mindre beløb til 

uddannelsesudvalget til brug for afholdelse af uddannelse. 

Ud fra overstående var der flertal for at kurset ”Smerte og styrketræning” skulle udbyde 

under DSFs uddannelser og kurser i en version tilpasset styrkeløft, og underviserne holder 

kurset til under halv pris af det originale (som annonceret på maxer.dk 

(http://shop.maxer.dk/products/smerte-og-styrketraening). Da udviklingskonsulenten har 

taget initiativ til dette kursus og indhentet tilbud, var der flertal for, at det i denne 

sammenhæng ikke har nogen relevans, at Jacob Beermann er ejer af maxer.dk og 

bestyrelsesmedlem i DSF. Det blev endvidere set som en fordel, at Jacob i forvejen holder 

disse kurser mod en betaling fra deltagere. Peter Andersen vil fremhæve Jacobs 

kvalifikationer og uddannelser i forhold til kurset, når det udbydes.     

• Under dagsordenens punkter og orientering fra de forskellige udvalg, vil der blive fulgt op 

på de resterende beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde. 

 

 

 

Pkt.3. Regnskab 

 

Regnskabet blev gennemgået. Peter har udarbejdet noter, der giver en uddybende forklaring på 

de forskellige poster. Disse noter blev ligeledes gennemgået og vil blive sendt ud sammen med 

regnskabet inden R- mødet.  

 

Pkt.4. Orientering fra de forskellige udvalg: 

 

Stævneudvalget 

• Vurderinger af økonomi ved uddeling af medaljer. Der er et økonomisk loft på 50.000 kr. 

Har det været muligt at forhandle bestilling af de 1800 medaljer? Stævneudvalget er i gang 

med en genforhandling med et forsat loft på 50.000 kr. Derudover arbejder udvalget videre 

på økonomiske fordelagtige løsninger i forhold til medaljer. Herunder hvordan medaljer 

ved Øst og Vest liga bliver fordelt? Hvor og hvornår skal der bruges diplomer, og hvordan 

det praktisk skal foregå? 

• Køb af to sæt udstyr og køb af to kuffeter. Det blev besluttet ved sidste bestyrelsesmøde, 

at der skulle indkøbes, to sæt udstyr og to kuffeter, hvor udstyret skal kunne opbevares i. 

Jacob vil undersøge priser. Der er afsat 20.000 til det samlede udstyr. Der blev lagt vægt på, 

at der ikke skulle købes dyrt kamera ind, før det var blevet bevist, at ordningen med at 

holde udstyret samlet var afprøvet. Derudover skal bestyrelsen til enhver tid vide, hvor 

udstyret var. Ordningen skal afprøves i praksis ved DM A og DM RAW, og derefter vurderes 

ordningen. Udstyret skal blandt andet indeholde en lille computer, som ikke må overstige 

10.000 jvf Kim Dahl tilbud. Jacob vil løbende holde kasserer Peter Bøgh underrettet.    

 



Breddeudvalget 

• Udviklingskonsulenten Peter Andersen sparrer med Eva omkring løbende aktiviteter og nye 

tiltag, der er knyttet til breddearbejdet. Dette samarbejde forsætter.  

DIF – kontakt og internationalt arbejde. 

• Dagsorden og danske forslag ved kongresser vil blive et fast punkt på dagsordenen ved 

bestyrelsesmøder. Derved kan bestyrelsen være med til gennemgangen og komme med 

vigtige vinkler og input. Herved er det også muligt at gennemgå danske forslag, inden de 

bliver fremført under kongressen. Dog vil udvalget ikke lægge sig fast på endelig 

beslutninger, da beslutningsgrundlaget kan ændres under debatterne ved kongresserne.  

 

Dommerudvalget 

• Udvalget vil sende mails ud for at sikre, at de dommere, der er registrerede, er aktive. Der 

er ved at blive udarbejdet nye dommerbøger. Det er nu krav om, at dommere er aktive 

mindst tre gange inden for en periode af to år. Der vil under dommeruddannelse blive lagt 

særligt vægt på undervisning i forhold til den internationale dommerprøve, der foregår på 

engelsk. Derfor vil dommerudvalget arbejde for afholdelse af et kursus med uddannelse af 

internationale dommere. I 2015 vil der blive afholdt både et A- og et B- dommerkursus.  

Antidopingudvalget 

• Der vil fremover blive lagt mere vægt på blodprøver i forbindelse med test. Test udenfor 

konkurrence er stadig i fokus. Der er ikke blevet registreret positive test i Danmark, og de 

gode resultater både nationalt og internationalt skyldes blandt andet brugen af facebook.  

Uddannelsesudvalget 

• Dette udvalgt forsætter deres gode arbejde. 

Masterudvalget 

• Udvalget har arbejdet for en fordeling af indkøbte landsholdsdragter, som blev drøftet se 

drøftelserne under indkomne forslag.  

Ordens- og amatørudvalget 

• I dette udvalgt mangler vi et nyt medlem, da et af udvalgets medlemmer har trukket sig.  

 



 

Eliteudvalget  

• Udvalget forsætter deres gode arbejde og har fortaget udtagelse af styrkeløftere til 

kommende konkurrencer. 

Medieudvalget 

• Introduktionsvideoen er blevet videreudviklet efter feedback fra sidste bestyrelsesmøde, 

og det er blevet besluttet er den er godkendt og skal lægges op på DSFs hjemmeside under 

”Vil du være styrkeløfter. Videoen ”Stemningsvideo fra DM i styrkeløft 2011” skal tages 

væk fra siden, da introduktionsvideoen er en erstatning. Dette vil Jacob stå for. 

• Eva og Peter Andersen har arbejdet videre med folderen. Der mangler en sidste hånd på 

teksten og nogle gode billeder. Folder forventes færdig til næste bestyrelsesmøde. Det blev 

forslået, at Eva og Peter Andersen rådførte sig med Bo Vildbrandt fra Rødby, der har 

kompetencer indenfor dette felt. 

• Det blev besluttet at den færdigudviklede stævneplakat skulle bruges til officielle danske 

stævner og sendes med stævneudstyret. Derved kunne den blive taget i brug fremadrettet.    

Peter Andersen udviklingskonsulenten 

• Der er blevet tjekket op på medlemstallene. Der bliver arbejdet videre på skabelse af nye 

klubber, og der er sat fire nye skolesamarbejder i gang i år. Peter Andersen efterlyser mere 

aktivitet ude ved stævnerne og vil fremlægge et oplæg om dette til næste 

bestyrelsesmøde. Kurser om fysisk træning har været en succes med fuld tilmelding. Derfor 

er det sat i kalenderen igen og allerede nu er der ca. 20 tilmeldte. 

 

Pkt.5. Indkomne forslag 

 

1. Oprettelse af frivillighedspris. Der kunne oprettes en pris, der bliver uddelt ved R-møde. 

Dette kunne være en fysisk pokal og en lille erkendelighed i form af blomster og et 

gavekort til en sportsbutik eller en middag på en god restaurant. 

 

Der var enighed om oprettelse af prisen. Peter Andersen vil udarbejde et dokument, der vil 

blive sendt ud til klubberne. Derved kan klubberne indstille en person, der har udført et 

særligt stort stykke frivilligt arbejde, som de mener, bør belønnes. Efter bestyrelsen har 

modtaget indstillinger, vil de taget det endelig valg ud fra indsats og klubbernes 

begrundelse. Prisen vil blive uddelt ved de kommende R- møder, og klubberne vil modtage 

information fra Peter Andersen om indstilling til prisen.    

 



2. Masterudvalget kan komme ind under eliteudvalget. Da der stilles højere krav ved 

deltagelse til internationale masterkonkurrencer, kan det lette det administrative arbejde, 

at udvalget kommer under eliteudvalget. Dette er særligt med hensyn til, at det nu er et 

krav, at der skal en headcoach med til alle stævner, og der blevet stillet flere krav i forhold 

til informationer om løftere. 

 

Dette var Jan Vagn positiv over for, da der ikke er tale om yderligere ændringer af 

nuværende krav ud over dem, der er blevet os pålagt af EPF og IPF. Netop da eliteudvalget 

er vant til at forholde sig til tilmeldingsfrister, krav og informationer til og fra løftere, vil der 

derved kunne drages nytte af allerede dyrebare erfaringer. Peter Bøgh, Eva og Jan vil 

udarbejde et oplæg til næste bestyrelsesmøde, som kan bruges til fremlæggelse af forslag 

til R-mødet, hvis det stadig har relevans. Endvidere vil eliteudvalget blive spurgt til råds om 

det administrativt og arbejdsmæssigt er en god ide, ud fra deres mange års erfaring.  

 

3. I forhold til uddeling af medaljer tager stævneudvalget imod forslag fra bestyrelsen, inden 

de træffer endelig beslutning om den mest fordelagtige løsning inden for nærmeste 

fremtid.  

4. Sammenlægning af stævnerne JM og SM bænk og 3-kamp slåes sammen til en weekend, 

samme model som SM i Sverige. Dog vil de forskellige alderskategorier og RAW og udstyr 

blive afholdt forskellige dage, så der stadig er mulighed for, at der er hjælpere nok. 

Forslaget blev positivt modtaget af et flertal af bestyrelsen, og der vil blive udarbejdet et 

konkret forslag til næste bestyrelsesmøde af Jan Vagn, som kan bruges til R-mødet. 

Forslaget er grundet en overfyldt kalender. 

 

5. Sammenlægning af stævner. Alt DM-udstyr sammenlægges til en weekend, lige som DM-

bænk. Motivationen er, at gøre det mere attraktivt at afholde disse mesterskaber, da de 

derved bliver større og med flere tilmeldinger. Dog vil de forskellige alderskategorier i 

udstyr blive afholdt på forskellige dage, så der stadig er mulighed for, at der er hjælpere 

nok. Forslaget blev positivt modtaget af et flertal i bestyrelsen, og der vil blive udarbejdet 

et konkret forslag til næste bestyrelsesmøde af Jan Vagn, som kan bruges til R-mødet.  
 

6. Der er forskel på hvor attraktivt, det er at afholde divisionsturneringer i forhold til andre 

stævner. Bestyrelsen er ved at udarbejde forslag, der kan gøre det mere rimmeligt. Det bør 

nævnes, at Peder Hindborg har udarbejdet er automatisk stævneprogram, der gør 

tastearbejdet ved divisionsturneringerne meget lettere. Derudover bliver det stillet som 

krav, at holdopstillingen skal være indsendt senest en dag før.  

Forslaget lyder: at hvis en klub tager alle tre runder af divisionsturneringen, får de også 

finale og beløbet bliver hævet til 10.000 i stedet for 7.500. Finalen vil hvert år skifte mellem 

Sjælland og Jylland. Stævneudvalget vil arbejdet på et konkret forslag til næste 

bestyrelsesmøde i forhold til at stille det til R-møde.  



7. Der er flertal i bestyrelsen om brug af reklamer på hjemmesiden, vi følger som tidligere 

nævnt IPFs retningslinier om, at reklamer ikke må være stødende. Der er fra dags dato 

krævet et beløb af 500 kr. årlig for links. Dog vil der ikke blive krævet betaling, hvis 

nuværende firmaer ikke ønsker at figurere på hjemmesiden.  

 

8. DSF kraftcenter. Et stort lokale, som DSF lejer sig ind i, hvor landshold, konsulent kan 

opholde sig, når det ikke er påkrævet, han er i KBH. Klubberne kan så leje dette til evt. 

træningslejer/diverse seminar og kurser kan holdes her. Klubberne betaler pt 1000.- i 

årsafgift, dette kunne sættes op til fx 1500.- dette indbringer ca. 60.000 årligt. Alle DM 

bliver afholdt i disse lokaler, dvs. en indtægt på ca. 60-70.000 årligt også. Dette kræver 

selvfølgelig en investering i det nødvendige udstyr. Dette i omegnen af 250.000 

Området som centret skal ligge i er trekants området, evt. Middelfart/Odense også.  

Der var et mindre flertal for, at ideen var god. Dog var alle enige om, at på nuværende 

tidspunkt, er der ikke økonomi til at tage konkret stilling til forslaget. Derfor var der 

enighed om, at det måtte være et forslag, der kunne tages om igen, når økonomien så 

anderledes nu.   

 

9. Udbydelse af kurser i bestyrelsesarbejde. En del klubber mangler måske viden om, hvordan 

bestyrelsesarbejde udføres, samt der kan være klubber, der kan have gavn af at få 

effektiviseret bestyrelsesarbejdet. Derfor kunne der udbydes kurser i effektivt 

bestyrelsesarbejde. Dette blev modtaget positivt, og DIF afholder sådanne kurser. Peter 

Andersen blev bedt om at kontakte klubberne og gøre opmærksom på kurserne.  

 

10. Fordeling af landsholdsdragter til mastersløftere 

 

Det blev enstemmigt vedtaget, at landsholdsdragterne vil blive solgt for 350 kr. og 

indbetaling går til DSF. Da det kunne være et problem, at der var løftere, der kun bruger 

landsdragterne en gang, for derefter ikke at stille op mere, vil der være et antal 

landsholdsdragter i forskellige størrelser, som mastersløftere kan låne af DSF. Derved vil 

spild forhåbentligt blive reduceret.  

 

11. Skal vi indsende et forslag til EPF om, at man internationalt i RAW kan bruge alt udstyr, 

som overholder de tekniske regler?  M.h.p.at sende forslaget videre til IPF fra EPF's 

side? Der var flertal for dette forslag. Dog blev det påpeget, at udstyrsløfterne ikke 

skulle forbigås. Grunden til at det ikke er både RAW og Udstyr, der indsendes forslag 

om, er at repræsentanterne fra det internationale arbejde: Peter Bøgh og Klaus 

Brostrøm mener, at det har størst gennemslagskraft, hvis man starter med RAW, der 

kræver mindre udstyr. Når der er kæmpet for RAW, vil der naturligvis også blive stillet 

samme forslag med hensyn til udstyrsløfterne. Derved kan RAW bane vejen for udstyr. 

Der blev lagt vægt på at begge retninger er lige vigtige. 

 

12. Punkter til R-møde 



 

 

• Genopstillinger? Evt. nye kandidater? 

 

Alle medlemmer af bestyrelsen blev opfordret til at gøre sig bevidst om, hvorvidt de 

hver især ville forsætte i bestyrelsen og give klar besked ved næste bestyrelsesmøde. 

 

• Stævneregler: Udstyr i henhold til tekniske regler indskrives i stævnereglerne?  Ny 

licensbetalingsform indskrives i reglerne. Dette er forslag, der tidligere er vedtaget på 

bestyrelsesmødet. Klaus Brostrøm vil renskrive dem til næste bestyrelsesmøde, for 

derefter at kunne blive stillet som forslag til R-møde. 

 

 

Pkt.6. Evt. 

 

Der var intet under eventuelt 

 

Kommende bestyrelsesmøder 

 

Næste møde af holdes: 

d. 7. marts 2015 efter DMA i Videbæk. (dette vil være et kortere møde uden dagsorden og 

omhandle forslag til R- møde samt poster ved bestyrelsen) 

Efterfølgende bestyrelsesmøder bliver: 

d. 19.april kl.11.00 2015, Kristinevej 2, 9000 Aalborg. 

d. 26.juli kl. 11.00 2015, Kristinevej 2, 9000 Aalborg. 

 

 

 

 

 
 

 

 


