Referat fra bestyrelsesmøde den 10. marts 2013 i Aalborg
Mødt var; Helge Laursen, Klaus Brostrøm, Jan Vestergaard, Peter Bøgh Larsen, Peder N. Hindborg og Tina
Østergaard.
1. Godkendelse af referat fra sidste møde:
Der var ingen bemærkninger til referatet, som hermed er godkendt.
2. Opfølgning på sidste mødes beslutninger:
Der var enighed om at udsætte punktet om nyhedsbreve til næste møde.
3. Regnskab/budget:
Regnskabet for 2012 viser et underskud på ca kr. 41.000,00
Regnskabet vil blive gennemgået ved repræsentantskabsmødet og udsendes til alle klubber inden.
Fremadrettet foreslås det at vi benytter KPMG (DIF revision) til at klare vores revision. Dette vil give en
besparelse på omkring 30.000,00.
Budget; Der var stor enighed om at budgettet skal holdes. Der strammes op på dette i forhold til de
enkelte udvalg. Der vil i år udarbejdes regnskab løbende så det bliver nemmere at følge med i hvor mange
penge der er brugt.
Bestyrelsen har samtidig besluttet, at Jan Lyhne på Elliteudvalgets vegne har ansvaret for at bestille rejser
til alle internationale stævner. Undtagelsesvis kan Helge Laursen bestille rejser i dialog med Jan Lyhne. Jan
Lyhne bestiller kun rejser, som ligger inden for det enkelte stævnes budgetramme. Som en
tommelfingerregel skal en atlet ankomme to dage før stævnet og rejse hjem dagen efter stævnet.
Bestyrelsen indskærper, at delbudgetter og hovedbudgettet overholdes
Vi har investeret vores penge som anbefalet af Danske Bank, så er de investeret i Dansk Invest Mix
obligationer akkumulerende. Dette betyder at ca. 70% er investeret i danske obligationer og resten i
europæiske . Dette vil give et forventet gennemsnitligt afkast over 3 år på 3,8%
Budgettet er godkendt af bestyrelsen.
4. Udvalgsberetninger:
Breddeudvalget fremlagde et udkast til hvordan træneruddannelsen skal se ud. Forslaget er godkendt og
udvalget arbejder videre der ud fra.
Der skal laves en form for ”gulerod” til de klubber som arrangerer breddetiltag, feks diplomstævner.
Udvalget går i tænkeboks frem til næste møde.
5. Indkomne forslag:
Dagsorden til repræsentantskabsmødet;

Årsafgift; fastholdes på kr. 1.000,00
Startpenge; Hæves til kr. 200,00. Klubberne får stadig kr. 150,00, de resterende beløb skal bruges til at
dække de omkostninger som forbundet har i forbindelse med blandt andet bogføring.
Kontor/telefonpenge; Fastholdes på kr. 1.700,00 til bestyrelsen, samt til webmaster (pt Johnny) samt den
ansvarlige for billetbestilling og lign i eliteudvalget. Andre udvalgsmedlemmer modtager ikke
kontor/telefonpenge.
Forslag til repræsentantskabsmødet fra bestyrelsen;
Udarbejdet retningslinjer for disponering jf. § 11 tegningsret.
Uddeling af holdpræmier er specificeret ud, så der forhåbentlig ikke opstår flere tvivlsspørgsmål.
Der laves et officielt RAW bænkpresstævne fra 2014.
Indkomne forslag fra klubberne;
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. Udfra indmeldinger fra de
enkelte klubber kan DSF udarbejde en skyldnerliste. Herefter kan DSF sammenligne skyldnerliste med
indkomne erklæringer om licens.
Bestyrelsen mener; da det i forvejen er den afgivende klub som skal flytte løfterens licens, mener vi det er
bedre at klubben selv sørger for at have eventuelle mellemværende mellem klub/løfter ude af verden før
man flytter en licens.
Forslag fra AK FREM og AK NORDLAND;
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 DSFs 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
Bestyrelsen bakker op om forslaget.
VALG;
Næstformand; bestyrelsen foreslår Klaus Brostrøm som næstformand
Sekretær; bestyrelsen foreslår Tina Østergaard som sekretær
Kasserer; Bestyrelsen foreslår Peter Bøgh Larsen som kasserer
Menigt medlem; Bestyrelsen foreslår PeDer N. Hindborg som menigt medlem (på valg i lige år)
Menigt medlem; Bestyrelsen foreslår Jan Vestergaard som menigt medlem (på valg i ulige år)
Alle er villige til valg/genvalg.
Ordens og amatørudvalget; Nick Rodsten…. Villig til genvalg
Intern revisor; Søren Lind…… Villig til genvalg
Ekstern revision; Bestyrelsen foreslår KPMG (DIF økonomi) pga den tidligere omtalte besparelse.
Forslag til dirigent til repræsentantskabsmødet; Bestyrelsen foreslår Søren Lind
6. Næste møde:
Afholdes 1/6-2013 kl. 11.00 i Aalborg.
7. Eventuelt:

Stævneprogrammet skal opdateres. Peder H. prøver at se på om der kan laves en helt anden løsning hvor
man kan samkøre flere ting end i dag.
Medier/TV; Vi er alt for dårlige til at få omtale og sælge vores sport. Peter L/Klaus prøver at få sat noget i
system så vi kommer mere ud. Feks ved at lave en standard plakat som sendes ud, samt mere aktivitet på
diverse netmedier.

