
Referat fra bestyrelsesmøde søndag den 9. februar 2014, i Aalborg lufthavn 

Mødt var; Klaus Brostrøm, Helge Laursen, Peter Bøgh, Peder Hindsborg, Jan Vestergaard og Tina 

Østergaard. Gæster; Peter Andersen (udviklingskonsulent) og Christian Pedersen (DIF) 

1 Godkendelse af sidste mødes referat: Godkendt uden bemærkninger. 

2. Indlæg fra DIF´s repræsentant Christian Pedersen (CP); CP oplyste, at DIF havde besluttet, at de ville 

deltage ved et af de enkelte specialforbunds møder, så man kunne mødes personligt og dermed opnå en 

tættere kontakt mellem DIF og specialforbundene. CP roste forbundets hjemmeside, da den indeholder 

mange oplysninger, han mente også det var en meget ambitiøs, men godt udarbejdet strategiplan, der var 

lavet. CP fortalte lidt om de udfordringer, DIF står med i forbindelse med Kulturministeriets udredning af 

pengestrømmen; denne har været undervejs i et par år og er endnu ikke færdig. Desuden arbejdes der på, 

at Sport Event DK skal have penge også for mere end et år ad gangen. Det samme gælder ADD, disse helst 

på finansloven. Forbundene vil blive inviteret til møde den 7. marts, hvor der orienteres yderligere.  

Ud over analysen fra Kulturministeriet arbejdes der i DIF med; 

- Udviklingsudvalg; klubudvikling og teenagefastholdelse. 

- Frivillighedsstrategi 

- Matchfixing 

- Skolereformen.  

3. Opfølgning på sidste mødes beslutninger; 

-Stævneudvalget: Mangler stadig arrangører til sjællandske stævner til efteråret. 2. runde i liga (øst) afvikles 

evt. i Næstved i samarbejde med Rødby. Jan tager kontakt.  

Startgebyr: Bestyrelsen ville gerne pr. 1/1 have startet med, at klubberne fik hele startgebyret på kr. 200 

ved stævner. Men da dette er en repræsentantskabsbeslutning, så tages det op på næste 

repræsentantskabsmøde.  

Bemanding VM Rødby; Peter B. har lovet at bemande stævnebordet. Klaus tager et par opgaver på 

speakerposten. Jan V. tager kontakt til Tommy vedr. ønsker til åbningsceremonien.  

4. Gennemgang af regnskab/budget; 

Vi budgetter i 2014 med et underskud på godt 200.000 p.g.a ansættelsen af udviklingskonsulenten, og 

beløbet er godkendt på den ekstraordinære generalforsamling i Aalborg.  

Vedr. mastersudvalget så er deres budget beskåret med det beløb, de ønskede til en headcoach. 

Dommerudvalget forpligter sig derfor til at sende en dommer med til mastersstævner. Denne dommer 

fungerer så som head coach. Hvis der ikke kan stilles med en dommer, finder udvalget og bestyrelsen en 

løsning på problemet. 

Alle udgifter til kurser er flyttet til uddannelsesudvalget.  



 

5. Beretninger fra udvalgene 

Eliteudvalg: Eliteudvalget lavede forslag til budget for udvalget i god tid før jul, og det ønskede beløb blev 

godkendt. Der blev også foretaget udtagelser og lavet nye kriterier. 

Vedr. løftere i den registrerede testpulje i 2014, så er Matti og Sara kommet på listen, fordi ADD vil 

fokusere også på ungdomseliten. 

Dommerudvalg: Klaus vil sende mail ud til alle dommere, hvor de opfordres til at dømme. Samtidig vil det 

blive indskærpet at hvis man ikke har dømt i 2 år slettes man som dommer. Dette gælder dog først fra i år. 

Der skal dømmes ved to stævner på de to år. 

Der afholdes nye dommerkurser til uddannelse af A+B dommere i løbet af året. Det overvejes at uddanne 

et par internationale dommere til efteråret eller først i det nye år.  

Der er kommet nye tekniske regler, som oversættes og sendes ud til klubber og dommere snarest. 

Medieudvalg: Der arbejdes på at lave en folder. Der sendes så eksempelvis 10 stk. til alle klubber, som 

efterfølgende har mulighed for at købe flere. Folderen skal også være tilgængelig online til selvprint. 

Desuden kunne det være en mulighed at lave en side til print, som kunne udleveres af klubberne til 

skoler/ungdomsklubber og lign.  

Uddannelsesudvalg; Der arbejdes videre med ideen om at ”stævnekursus” dette skal indeholde 

undervisning i stævneprogram, styring af stævnebord, tekniske regler, spottere og lign.  

Mastersudvalget har hjemtaget rigtig mange medaljer til DK. Blandt andet et europamesterskab til Eva, og 

ikke mindst et ”seniormesterskab” til Anette.  

Der var en diskussion om, hvordan man gør udvalget mere til en del af forbundet, da medlemmerne af 

dette har en vigtig funktion ude i klubberne m.h.t. at fastholde medlemmer og i det hele taget understøtte 

deres klubber.  

Breddeudvalget har fået en konkret henvendelse om afholdelse af et kursus i Aalborg. Umiddelbart er 

svaret om tilskud et nej, da der er tale om et kursus for klubbens løftere. Tina tager kontakt til 

initiativtageren og forklarer, hvordan kurset evt. kan blive en del af forbundets breddearbejde.  

6. Indkomne forslag; 

Foreningsbesøg: Vi skal bruge disse besøg til noget, således at klubberne føler, de bliver taget alvorligt, bla i 

forbindelse med dopingdebatten, der har kørt på de sociale medier.  

Der har været udtrykt utilfredshed med, at der ikke var streaming i forbindelse med DM subjunior/junior. 

Peder tager en snak med Kim. Forbundet er opmærksomt på problemet med pokaler til årets løftere og vil 

arbejde for at dette ikke gentager sig.  



Vi skal have udarbejdet en frivillighedsstrategi, og Peter Andersen har lovet at kigge på dette i samarbejde 

med Klaus B. 

Klaus orienterede om KUF´s virke, og det fungerer rigtig godt. Vi er ved at være ovre de første 

startvanskeligheder.  

Vedr. atleters træning i klub: Der var enighed om, at der skulle blødes op for reglen. Det er svært at lave en 

regel, som kan dække alle forhold, hvorfor følgende i anførselstegn blev besluttet:  

”For at kunne stille op for en klub, skal en atlet træne regelmæssigt i pågældende klub – mindst én gang om 

ugen. Hvis atleten bor et sted, hvor der langt til en klub, eller der er helt særlige omstændigheder, som gør 

sig gældende, kan klubben udstede en dispensation, hvori det beskrives, på hvilke vilkår løfteren i givet fald 

kan repræsentere klubben. DSF’s dopingkontroludvalg orienteres herom.” 

Tanken er at gøre klubberne opmærksomme på vigtigheden af, at de ved, hvor deres løftere er, så de kan 

kontaktes i tilfælde af uanmeldt dopingkontrol, og at klubberne bedre kan følge udviklingen af deres løftere 

og påtager sig en aktiv rolle i antidopingarbejdet.  

Arbejdsopgaver:  

Der er lavet et skema hvor de enkelte udvalgs opgaver fremgår. Det er besluttet, at formanden for de 

enkelte udvalg skal forsøge at finde flere medlemmer i udvalgene, da det ofte er bestyrelsesmedlemmer 

som besætter posterne. Fremover vil arbejdsopgaverne blive taget op på alle møder.  

Repræsentantskabsmødet:  

Indkaldelsen er udsendt i henhold til reglerne, og vi skal modtage forslag senest 3 uger før. Derfor afholder 

bestyrelsen møde efter DM i Horsens. Den endelige dagsorden samles og sendes af KUF, og dette bliver 

sidste år, hvor der udsendes pr. post. Fremover sendes pr. mail til de postansvarlige i klubberne.  

Nordisk Mesterskab: Klaus og Peter deltager i teknisk møde om fredagen. Sekretær; Peder (hvis vi bruger 

DSF´s stævneprogram) Speaker; Jan forsøger at finde en, som kan hjælpe. Tina tager kontakt til Kim og 

skolen omkring diverse praktiske ting.  

EM classic 2017: Vi har fået en henvendelse fra EPF, som opfordrer os til at ansøge om dette stævne. Klaus 

laver et opslag, hvor det udbydes til klubberne på hjemmesiden. Herefter ser vi på eventuelle 

interesserede.  

Sponsor: Peder vil forsøge at finde en pris til dem, som skulle ønske at have reklamer på vores hjemmeside.  

7. Eventuelt; Der var intet til punktet.  

Næste møde: Lørdag den 8. marts 2014 i umiddelbar forlængelse af DM A 

 

 


