Referat fra bestyrelsesmøde den 11. januar 2008 i Idrættens hus, Brøndby
Mødt: Helge, Tommy, Susanne og Tina
Afbud fra: Klaus og Tomas
Der var ikke udsendt nogen egentlig dagorden. Derfor er de punkter som blev diskuteret opstillet i
punktform.
1. Mediekontakt: I fremtiden skal alt kontakt til TV medier, godkendes forud af
formanden for medieudvalget, Tommy Knudsen, ligeledes godkendes indholdet af
indslaget. Det skal præciseres at dette gælder for samtlige medlemmer af DSF
og samtlige løftere. Begrundelse: DSF ønsker at promovere sporten i medierne med et
seriøst og etisk gennemtænkt koncept.
2. Nyt ungdom/junior projekt opstartes i 2009. Invitationer sendes ud omkring maj.
Klubberne må allerede nu gerne holde øje med emner til projektet.
3. Ny klub: Vi har fået en henvendelse fra Sønderborg, Silke Motion. Helge besøger klubben i
nærmeste fremtid. Er tingene i orden optages klubben i DSF.
4. Vedr. Ligaturneringen: Flere forslag omkring en ny struktur blev diskuteret. F. eks
omkring afvikling, antal af runder, samt andet. Bestyrelsen arbejder videre med forslagene
og disse fremligges på repræsentantskabsmødet.
5. Repræsentantskabsmødet: Bestyrelsen arbejdede med flere forslag til
repræsentantskabsmødet. Disse forslag arbejdes der videre med, og de vil blive udsendt til
klubberne efter gældende regler.
6. Talsmænd/Kvinder: Der var kommet en henvendelse fra bænkpreslandsholdet vedr. egen
talsmand/kvinde. PT: er Kim Dahl talsmand for mændene og Mona Al-Haj for kvinderne.
Valg af talsmand for bænkpresserne tages op på næste træningssamling for bænkpresserne.
7. Kontoret: Jens Jepsen stopper på kontoret pr. 28/2-2008. Tak til Jens for mange år derinde.
Susanne og Horst Diter overtager jobbet.
8. Ændring omkring regler for udbetaling af kørsel mm: Fra 2008 skal dommerens
afregningsbilag attesteres af stævnelederen på stævnestedet. Afregningsbilag i forbindelse
med træningssamlinger og stævner attesteres af den ansvarlige leder på stedet. DET
INDSKÆRPES IGEN AT BILAG INDSENDES SENESTE 14 DAGES EFTER
STÆVNET/SAMLING eller lign.
9. INFO vedr. forsikring: Bestyrelsen har valgt igen at gøre klubberne og løfterne
opmærksomme på at vi igennem DIF er dækket af idrættens forsikring. Denne dækker flere
ting, bla skader, retshjælp og meget andet. Bestyrelsen prøver at finde en brochure om dette,
men der kan læses mere om forsikringen på:
www.willis.dk/enet/idraettensforsikringer/index.html

10. Dommerbøger: Der arbejdes på at få lavet nye dommerbøger, da mange dommere
herhjemme ikke har en sådan.
11. Næste møde afholdes i Odense den 24. februar 2008
12. Repræsentantskabsmøde: afholdes i Odense den 9. marts 2008

Ref: Tina Østergaard

