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Referat fra bestyrelsesmøde 22.1.2022
Afholdt på: Lupinvej 97 8700 Horsens, mødestart 9.30
Deltagere: Klaus Brostrøm, Henning Grøn Thorsen, Lene Kjelgaard, Finn Nielsen, Peter Andersen, Niels
Christian Dall og Jørgen Rasmussen
Afbud: Pia Skovborg
Referent: Jørgen Rasmussen
1. Endelig godkendelse af sidste mødes referat og beslutninger
Der var ingen bemærkninger til sidste møde.
2. Økonomi og budget
Budgetopfølgning for 2021
Budgetopfølgeingen med foreløbig regnskab blev godkendt.
Budgetoplæg for 2022
Budgetoplæg for 2022 blev gennemgået og godkendt.
Det blev besluttet, at kassereren henvender sig til banken for at tjekke, at vores langsigtede investeringer
er anbragt optimal.

3. Indberetning af internationale medaljer
Der skal oprettes en fast procedure efter hvert international stævne således at medaljer indberettes til DIF
umildbart efter hver begivenhed. Peter Andersen eller sportschefen skal senest 7 dage efter begivenheden
indberette medaljerne til DIF. Motivation: det har desværre vist sig at DIF arbejder meget langsom og vores
medaljer ikke fremgår på DIF’ hjemmeside. DR har således forgæves pr mail til DSF forsøgt at få oplyst info
omkring vores medaljevindere desværre uden held. Dette må ikke ske fremadrettet da vi selvfølgelig skal
have alt den medieopmærksomhed vi kan få.
4. Jubilæum i DSF
Der bliver udarbejdet et DSF-jubilæums magasin, der fortæller om forbundets historie og fremtrædende
personligheder gennem de 40 år. Der bliver arbejdet på en video, som ligeledes skal bruges i forbindelse
med fejringen. Der kom flere forslag til indholdet til videoen, som skal være klar til
repræsentantskabsmødet og fremtidige stævner. Der vil blive en fejring af DSF-jubilæum i forbindelse med
repræsentantskabsmødet. Skulle der være relevant video eller andet historisk materiale, kan det
fremsendes til Niels fra medieudvalget.
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5. Transkønnet i styrkeløft
Vi følger DIF’s retningslinjer på området og vægter, at der skal være lige konkurrencevilkår. Styrkeløft er en
kønnet idræt, hvor det biologisk mandlige og det biologisk kvindelige konkurrerer i hver sin liga.
Transkønnede vil som følge heraf ikke kunne deltage i officielle stævner, men søges inkluderet på lige vilkår
i det sportslige fællesskab i klubberne, hvor de også vil kunne deltage i stævneaktivitet/ klubkonkurrencer.
6. Strategiplan 2022-2025
Peter Andersen gav en opdatering på det arbejde, som venter forude med aftalen indgået med DIF.
7. Repmødet
Repræsentantskabsmødet afholdes den 26. marts 2022. Udvalgsberetninger fremsendes til KB senest 5.
marts. Peter Andersen kontakter Rune Glud om han vil påtage sig rollen som dirigent.
8. Universitetsmesterskaber
DSF er som udgangspunkt ikke afvisende over for tanken omkring deltagelse. Peter Andersen arbejder
videre med universitet omkring et længevarende projekt. Som udgangspunkt skal universiteterne selv
skaffe den fornødne finansiering til projektet.
9. Evt.
Der er kommet en almen henvendelse fra arbejdstilsynet omkring vejledning i seksuelle og andre
krænkende handlinger. Vi henviser til vores værdisæt og tager punktet op på næste møde.
Det er kommet en henvendelse omkring en løfter, som ikke er udtaget til landsholdet. Bestyrelsen vil ikke
omgøre eliteudvalgets beslutning, men henstiller til udvalget om at genoverveje beslutningen.
IPF er kommet med nye tekniske regler, KB vil snarest komme med en opdateret dansk udgave.
Henning arbejder for tiden i Københavnsområdet og tilbyder at tage møder såfremt der er behov.
Næste møde 12-3-2022 hos Henning klokken 9:30
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