REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I ODENSE DEN 17. MAJ 2009-05-17

Mødt var; Helge Laursen, Tommy Knudsen, Klaus Nielsen, Rune Glud, og Tina Østergaard
Afbud fra; Søren Berthelsen
Referent; Tina Østergaard

1. Orientering fra Eliteudvalget:
NM Junior: Bjerringbro havde fundet rigtig gode rammer og stævnet forløb uden problemer.
Speciel ros til den nye speaker Rune Glud, som klarere det perfekt. Løfterne præsterede flere
gode resultater. Tillykke med dem
EM senior: DSF bedste stævne når man ser på medaljehøsten. Anette fik en sølvmedalje, samt 4
disiplinmedaljer. Kristine var 10 kg fra bronze, Sune fik sølv i bænkpres og Michael fik danske
rekorder. Så på resultatsiden var det et perfekt stævne. Desværre var der mange problemer med
hotel, og busserne til og fra hotellet. Der var stort set umuligt at kommunikere med dem, da de
fleste kun talte finsk. Men selve stævnestedet var helt fantastisk.
På kongressen blev det blandt andet diskuteret om man skulle ændre på stævnekalenderen, så
der var færre stævner pga. den finansielle krise. Krisen har i første omgang betydet at Bulgarien
har måtte opgive at afholde VM, dette afholdes nu i Tjekkiet. Men flere lande kan følge efter, da
det er svært at finde sponsorer så det kan løbe rundt økonomisk.
Anton Krafts medierapport blev ikke godkendt af kongressen.
VM bænk, afholdes sidst i maj. Susse Hougaard, Eva Buxbom, Anton Kraft, Kasper Fardan,
Allan Riis, Thomas Sørensen og Sune Bang deltager. Det bliver et stævne hvor russerne igen er
tilbage.
2. Orientering fra NPF:
Tina startede med at beklage at der endnu ikke var kommet referat fra kongressen, men Johan er
rykket for dette flere gange uden held. Til mødet blev der snakket lidt om Sveriges økonomiske
situation. Sverige er i store økonomisk problemer pga. overforbrug. Dette kommer blandt andet
til at betyde at der ikke kommer svenske løftere ud til internationale stævner resten af året. Der
afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde i Sverige i den nærmeste fremtid. Samtidig døjer de
også med nogle positive dopingprøver hos mastersløfterne, dette har betydet at mastersløfterne
nu igen administreres af forbundet.
Der var herefter enighed om at der skulle laves et forslag til diskussion i EPF omkring længden
og ændringen af længden på Ruslands karantæne. Johan skulle lave dette, men det blev
fremsendt for sent, og derfor blev emnet ikke diskuteret. Der vil dog stadig blive arbejdet videre
med dette.
Johan blev genvalgt som generalsekretær for to år og Tina blev genvalgt som formand for et år.
Næste stævne:
NM U/J; 16-17/4 2010 i Finland
NM bænk og senior; 27-28/8 2010 i Sverige
NM U/J; 2011 Sverige

NM; U/J; 2012 Norge
NM bænk og senior; 2012 i Sverige
3. Orientering fra breddeudvalget:
Seminaret i april forløb godt, alle tilbagemeldinger har været positive og der har været
efterspørgsel på andre seminarer feks om bænkpresteknik. Der arbejdes i udvalget videre med
sagen.
Klaus Bak er udtrådt af udvalget og der mangler derfor et medlem. Interesserede kan henvende
sig til Tina.
4. Fremtidigt mødested:
Der blev snakket om at flytte møderne til Scandic i Vejle, men det blev aftalt at vi fortsat mødes
i Odense
5. Eventuelt:
Tommy fortalte om forløbet hvor 2 motionister stak af fra dopingkontrollen i Rødby. Der var
ikke tale om licensløftere, men sagen er alligevel ærgerlig. Begge er nu smidt ud af klubben, i
første omgang for 2 år, og man afventer nu udfaldet af dopingudvalgets afgørelse.

Næste møde 13. september 2009 kl. 10.00 i Odense.

