Referat fra bestyrelsesmøde søndag den 13. September 2009 i Odense.

Mødt var; Helge Laursen, Tommy Knudsen, Klaus Nielsen, Søren Bertelsen, Rune Glud og
Tina Østergaard
Afbud fra; ingen
1: Siden sidst:
DSF har indkøbt et dommerlys som alle arrangerende klubber i fremtiden kan låne. Lyset
afleveres enten af en dommer eller fremsendes til klubben inden stævnet. Lyset returneres
herefter og når lyset er afprøvet udbetales startgebyret. Det er nemlig den arrangerende
klub som hæfter for eventuelle ødelæggelser. Forbundet betaler fragt, hvis lyset sendes.
2: Fremtidige referater:
Der er i bestyrelsen bred enighed om at vi skal være bedre til at lave referater, samt at få
disse stedt til webmaster, så de kan offentliggøres på nettet. Det besluttes derfor at Tina i
fremtiden er sekretær.

3: Rekordstævne i bænkpres i Sdr. Omme (masters)
I mastersklubben vil man gerne lave et rekordstævne i Sdr. Omme. Dette skal afholdes
lørdag i Kr. Himmelfartsferien næste år. Stævnets formål er at få udtaget en
brutto/nettotrup til VM 2011. Søren laver en plan for stævnet. I forbindelse med udtagelse
af løftere til VM 2011, så vil de mastersløftere som de sidste år har repræsenteret Dk i
udlandet havde fortrinsret til udtagelse. Kriterier til udtagelse af løfterne laves af
mastersklubben, ligesom en indstilling om udtagelse laves af mastersklubben. Den
endelige udtagelse laves af DSF´s bestyrelse.

4: Evaluering af JM/SM bænk:
Der har ved begge stævner været nogle mangler. Da Videbæk også skal afholde DM
næste år, vil stævneudvalget afholde møde med klubben for at få helt styr på hvem som
er ansvarlig for hvad inden DM.
5: Krav til DM bænk, afrunding:
Der har åbenbart være tvivl om hvorvidt der er krav til DM bænk i år. Derfor præciseres
det endnu engang at der ER krav til DM bænk og disse kan ses på nettet, og har været
tilgængelige i lang tid.
DM bænk A afvikles i dag over to dagen, lørdag for de løftere som har lavet kravet, DM
Diverse afvikles om søndagen. Der uddeles kun medaljer i vægtklasserne, hvis der er min
10 tilmeldte løftere i hver kategori. DVS at hvis der er tilmeldt 9 løftere eller færre løfter alle
på wilkspoint.

6: Orientering fra eliteudvalget:
Der har været nogle tilfælde hvor vi har fået skuffende resultater med hjem fra
internationale stævner. Nogle gange skyldes dette selvfølgelig uheldige
omstændigheder, men der har været tilfælde hvor det ganske simpelt skyldes at løfteren
ikke opfylder de krav vi som forbund burde kunne stille til løfteren. Eliteudvalget vil arbejde
videre med et forslag om krav eller vejledning til løfterne så misforståelser mellem løfter og
forbund undgås.
EM bænk havde deltagelse af Susse Hovgaard og Anton Kraft, Susse fik sølv og Anton
bommede ud.
VM junior havde deltagelse af Søren Mølgaard og Peter Eltzholtz, begge blev nr 4 og
Søren fik bronze i bænkpres.
7. Tilmelding til stævner/dommere:
Man kan IKKE tilmeldes som dommer til et stævne, hvis man selv skal løfte. Med mindre
stævnet afholdes over flere dage, i sådant tilfælde kan man tilmeldes som dommer den
dag man ikke selv skal løfte. Det indskærpes igen at dommerne skal være påklædt i
henhold til IPF´s regler.
Der afholdes dommerkursus i forbindelse med JM i Thisted.

8: Spørgsmål til bestyrelsen vedr. VM bænkpres masters i 2011:
Bestyrelsen har fået en henvendelse vedr. Proceduren for tildelingen af ovennævnte
mesterskab. Bestyrelsen kan oplyse at mesterskabet er ansøgt, indstillet og tildelt efter de
gældende regler.
9: Økonomi:
Klaus oplyser at det pt er fornuftigt ud med økonomien. Han arbejder i øjeblikket på at få
lavet et system som letter arbejde med at tjekke hvem som har betalt deltager gebyr og
licens.
Det henstilles til klubberne at de SKAL blive bedre til at skrive hvad deres indbetalinger
vedrører.
Vi har pt en aftalekonto i banken, den giver ikke mange renter, og Klaus undersøger i
øjeblikket om der findes en anden løsning, hvor vi ikke skal binde pengene.
10: ”Min Sport”
Dr har lavet et tiltag som hedder Min Sport. Tilbuddet er til mindre sportsgrene som
sjældent for tv tid. Tommy har taget kontakt til dem og afventer pt svar.
11: Frederikshavn Helsecenter:
Frederikshavn Helsecenter er gået konkurs. Der arbejdes pt på at få startet noget nyt op i
Arena Nord. Michael Markussen har kontaktet os og orienteret om situationen, og han
kontakter os igen så snart der er nyt i sagen.

12: Stærkmandskonkurrencer:
Bestyrelsen oplyser om at vi fraråder løfterne at deltage i disse konkurrencer. Stiller man op
mod en dopingdømt, får man 2 års dopingkarantæne jf. de gældende regler fra Wada.
13: Eventuelt:
Søren oplyser at Norge har spurgt efter muligheden for at arrangere en landskamp i
mastersregi. Mastersklubben har pt kontakt til DFDS for at høre om muligheden for at lave
et bænkstævne på færgen.
Efter Tina er blevet sekretær overtager Søren posten for formand for breddeudvalget. Tina
bliver i udvalget i en periode.
DIF har kontaktet os og orienteret om at vores indberetning som danner grundlag for det
tilskud vi modtager i flere år har været mangelfulde/forkerte. DIF har udbedret
indberetningen for os i år, men vi skal have rettet dette så det ikke gentager sig til næste
år.
Næste møde: Søndag den 25. Oktober 2009. (med forbehold for at alle kan deltage)
Emner som ønskes behandlet på mødet skal være Tina i hænde senest mandag den 19.
oktober

