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D 

Referat fra Bestyrelsesmøde 12.11.2022 

Afholdt hos Henning på: Hestehaven 5, Tjele 8830 Foulum, mødestart 9.30    

Deltagere: Klaus Brostrøm, Henning Grøn Thorsen, Finn Nielsen, Peter Andersen, Niels Christian Dall og 

Jørgen Rasmussen 

Afbud: Lene Kjelgaard Jensen & Pia Skovborg 

Referent: Jørgen Rasmussen  

1. Endelig godkendelse af sidste mødes referat og beslutninger 

Der var ingen bemærkninger til sidste møde, ud over en tastefejl under evt.  

2. Økonomi og budget  

Økonomi og budgetopfølgning 

Lene deltog via Teams og forklarede vigtigheden af, at bilag for refusion er udfyldt korrekt. Fx at man 

anvender godtgørelsesskemaet til dommere, hvis man har været dommer og ikke et af de andre skemaer. 

Det er vigtigt, at der i selve skemaet står hvad godtgørelsen omhandler og ikke kun som tekst i en mail.  

Status på økonomien er 1,4 millioner i likvider d.d.  Den opdaterede budgetopfølgning bliver sendt til 

bestyrelsen, når bogføringsmaterialet er klar.   

3. Tilpasning stævneregler 2022 fra rep.mødet  

Der mangler stadigvæk en opdatering af stævnereglerne. Niels Christian tilser at reglerne bliver opdateret.  

Det blev af talt at der skal oprettes en bestyrelses Dropbox med administratoradgang, for alle i bestyrelsen, 

hvor alle originale dokumenter placeres. Niels Christian bliver tovholder på opgaven.  

 

4. DM-ugen 2023 

Vi opfordrer Aask til, ligesom i 2022, at afvikle DM klassisk senior i forbindelse med DM-ugen 2023. Henning 

kontakter Aask i forhold til stævnekontrakten, samt hvad DSF skal hjælpe med.  

 

5. VM i Viborg  

I forbindelse med VM vil jubilæumsvideoen blive vist løbende.   

   

6. Interaktiv reklame  

Anskaffelse af interaktive reklamer. Det blev besluttet af arbejde videre ud fra det fremviste materiale. 

Reklamerne vil ikke påføre udgifter til DSF. Materialet bliver både virtuelt og fysisk.  

 

7. Dommersituationen  

Hvordan får vi flere dommere til at byde ind?  
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Burde man indføre krav til nye dommere og ikke kun en opfordring om at tilmelde sig et stævne indenfor 

en bestemt tidsramme? 

 

Nogle dommere kunne måske få gavn af en “føl ordning,” hvor en nyuddannet sidder ved siden af en 

erfaren dommer i en runde, hvorefter de får lov til selv at dømme.  

 

En anden løsning kunne være et honorar. 

 

Der blev talt om at få afklaret, hvad der forhindrer dommere i at melde sig til stævnerne. Det blev forslået 

at udarbejde et spørgeskema, som dommerne kunne udfylde for at få afklaret, hvor udfordringerne ligger. 

 

En anden debat var omkring muligheden for at klubberne skulle tilmelde en dommer i tilmeldingssystemet 

på lige linje med tilmeldingen af løftere. Fx hvis en klub tilmelder mere end 5 løftere men ikke en dommer, 

kan der kun tilmeldes 5 løftere. Det vil være muligt, at klubberne kunne hjælpe hinanden med dommere på 

tværs af klubber.     

 

Punktet omkring dommermangel vil blive taget op igen på et senere møde.   

 

Der er pt 82 aktive dommere i DSF.  

 

8. Vimpler og pins 

Så er der endelig fremkommet pins og vimpler. Peter Andersen blev opfordret til allerede nu at genbestille 

et tilsvarende antal.  

 

9. Evt. 

Peter Andersen tjekket op på bagvæggene til de forskellige DM. 

 

Niels Christian er blevet kontaktet af Sport Event Danmark omkring en pressemeddelelse i forbindelse med 

VM. Klaus Brostrøm tager kontakt.  

 

Peter Andersen opfordrede klubberne til at bakke op omkring Danmarks stærkeste klasse.  

 

Peter Andersen forklarede omkring den nye app og muligheden for at afholde de indledende runder 

virtuelt.  

 

Hvad skal der til for at få divisionsturneringen gjort mere attraktiv. En mulighed kunne være at kunne få 

registeret divisionsturnerings rekorder.  

 

Stævnerne er ved at blive for store, hvad gør vi fremover? Skal man opdele SM/JM fx over flere 

weekender? Stævneudvalget opfordres til at komme med løsningsforslag.   

 

Dato for repmøde vil blive 19 marts 2023. 

 

10. Næste møde 

7. januar 2023 kl. 9.30 hos Henning  


