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Dagsorden til bestyrelsesmøde 14.3.2020 

Afholdt Hjejlevej 14 7480 Vildbjerg.  Mødestart kl. 9.30. 

Deltagere: Klaus Brostrøm, Lene Kjelgaard Jensen, Henning Grøn Thorsen, Pia Skovborg, Finn Nielsen, Peter 

Andersen, Jørgen Rasmussen 

Afbud: Channe Hviid 

Referent: Jørgen Rasmussen 

1. Endelig godkendelse af sidste mødes referat og beslutninger 

Der var ingen bemærkninger til omfattende referat fra sidste møde   

2. Økonomi  

Årsrapporten blev gennemgået og godkendt. Den vil blive underskrevet via Penneo 

Revisionsprotokollat blev ligeledes gennemgået og godkendt og vil blive underskrevet via Penneo 

Budgettet med opfølgning pr 10-3-2020 blev gennemgået og godkendt.  

3. Strategiplanen 

Revideret strategiplan. Der mangler enkelte ting, som KB kontakter PA omkring   

 

4. Bestyrelsens forslag til repræsentantskabsmødet 

Stævneregler 

1. Generelle regler  

Forslag 1. 

Punkt 3 omskrives til:  ”DM klassisk senior afvikles særskilt i DM ugen fra 2021 i samarbejde med DI. I det 

tilfælde at DM-ugen aflyses af DIF, afvikles DM klassisk senior samme uge som DM-ugen. DM klassisk sub-

junior, junior og masters afvikles særskilt i første halvdel af april”  

Forslag 2. 

Punkt 4 og 7 omskrives til nyt punkt 4: ”JM i styrkeløft og bænkpres afvikles sammen med JM klassisk 

styrkeløft og klassisk bænkpres sidste weekend i august fra 2021” 

 

5. Indkomne forslag fra klubberne 

Forslag 3 fra AASK 
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Følge de retningslinjer IPF har vedr. tilmeldingsfrister.  

Dvs 60 dage før med forhåndstilmelding og 21 dag før med den endelige. 

 

Motivation: 

Det gør det nemmere for arrangøren, dommerpåsætter, medaljebestiller at få et overblik over hvor mange 

der evt kommer, således forberedelserne bliver optimale. 

 

Jan Vestergaard 

Aalborg Styrkeløfterklub 

 

Bestyrelsen har forståelse for forslaget, men det vil ikke være muligt at lave en endelig plan omkring 

afviklingen af stævnet alligevel før de 21 dage før sidste tilmelding.  

 

Forslag 4 fra Aarhus Athlet Klub  

 

I 2021 bliver Aarhus Athlet Klub 125 år. I den forbindelse vil vi gerne afholde et jubilæumsstævne. 

Vi kunne godt tænke os, at det blev et officielt stævne (lige som det TSK-cup og AASK open). Og vi kunne 

godt tænke os at afholde det den 5. juni 2021. 

Der er noget med at vi skal annoncere det i forbindelse med forbundets repræsentantskabsmøde. Hvordan 

gøres dette? 

Det er jo ikke et forslag til vedtægtsændringer eller lignende. 

 

Mvh. 

Jacob 

 

Bestyrelsen bakker op, at klubben får et stævne den 5 .juni 2021.  

 

Forslag 5 fra Holstebro Styrkesport 

 

Mit forslag går på at den tilmeldelses procedure omkring betaling af stævne gebyr som foregår lige nu 

sagtens kan optimeres markant således administrations tiden i klubben nedsættes. Mit forslag er derfor at 

DSF bør overveje at spejle sig mere i måden hvorpå DVF kører deres tilmelding over biletto på lige nu. Der 

er et lille gebyr, men til gengæld vil det nu være op til at atleten selv at betale rettidigt. Jeg ved ikke om det 

også kan lade sig gøre internationalt, men der kunne vi evt. også spejle os i DVF der som forbund ligger ud 

for atleten og fremsender en regning til atleten efter stævnet. Derfor skal foreslaget lyde på at ændre 

tilmeldings proceduren fra den måde det kører på nu til at atleterne betaler over biletto selvstændigt. 

 

 Benjamin Møller Stougaard 

Bestyrelsesmedlem for styrkeløft i Holstebro Styrkesport 

 

Bestyrelsen bakker ikke op omkring forslaget. Det er klubberne selv, der bør stå for betalingerne og ikke de 

enkelte løftere. Det kan dog give mening at overveje en betalingsplatform på hjemmesiden til klubbernes 

kasserere, således at klubbens årsafgift samt løfterlicenser betales, inden der kan tilmeldes løftere til 

stævner. 
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6. Medlemsregistrering 

Der vil komme en tilbagegang på minimum 149 medlemmer, idet DGI har kontaktet medlemsklubber og 

fået flyttet indrapporterede medlemmer. Dermed mister DSF en forventet fremgang på minimum 500 

medlemmer. Vi er i kontakt med DIF’s næstformand omkring problematikken. Der er ligeledes indsendt et 

høringsforslag til DIF angående dette spørgsmål.  

7. Særligt DM i Aalborg 

Der vil blive opført en pavillon, som DM klassisk senior kan afvikles i ved Honnørkajen i Aalborg 2021.   

8. Orientering om skriverier med IPF 

Klaus Brostrøm orienterede om en klage fra Nordic Powerlifting Federation til IPF og møder med IPF ved 

VM i Dubai.  

9. Corona 

Grundet situationen omkring Corona har bestyrelsen besluttet at udsætte repræsentantskabsmødet og vil 

melde en ny dato ud 3 uger før afviklingen. Dagsorden vil dog blive udsendt og være gældende, når en ny 

mødedato er fastsat. Ligeledes udsendes regnskab og budget til klubberne. Dette er beklageligt og på ingen 

måde optimalt, men følger DIF’s anbefalinger.   

De nationale stævner: DM-klassisk, Jørgen Krog Cup er udsat/aflyst indtil videre. 

Aask Open vil blive afviklet den 16. maj, som meldingerne er nu, og tilmeldingsfristen vil blive 21 dage før i 

henhold til forbundets regler. I tilfælde af at stævnet bliver aflyst, vil dette blive meldt ud senest 4 uger før. 

DM klassisk vil blive forsøgt afviklet i pinsen 30. maj – 2. juni, men dette vil blive bekræftet senest 4 uger 

før.  

De internationale stævner: SBD Cup aflyst, VM-master styrkeløft klassisk samt udstyr udsat til oktober, VM 

bænkpres alle kategorier udsat til august, EM i styrkeløft er udsat ind til videre.  

Der vil ikke blive forbundsaktiviteter eller stævner før tidligst efter 1. maj 2020 

Bestyrelsen anbefaler, at klubberne følger anvisningerne fra DIF og indstiller foreningsaktivitet indtil videre 

og følger de officielle anvisninger. 

  

10. Evt.  

Dagsorden til repræsentantskabsmøde blev gennemgået.  

Finn opfordrede de klubber der har sponsorlogo på T-shirts til at indsende billeder af disse til 

finn@styrke.dk , så disse kan blive godkendt og påført på listen med godkendt udstyr.  

Der er planlagt en sommerlejr i SPH, som afvikles i uge 31.   

Næste bestyrelsesmøde bliver søndag 26 april klokken 9:30    
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