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Referat 22.04.17
Til stede: Klaus Brostrøm, Peter Andersen, Alex Thorsen, Janni Weinke, Henning Thorsen
Afbud: Danny Bill Møller, Jeanette Johansen, Peter Bøgh Larsen
Referent: Janni Weinke
Endelig godkendelse af sidste mødes referat og beslutninger
Godkendt uden bemærkninger
Budget/Referat
Klaus B informerer om at Peter B. snarest vil udsende en kvartalsberetning.
Peter B. er sammen med Jeanette tegningsberettiget for alt hvad der indebærer DSF’s
bankanliggender.

Beretning fra de forskellige udvalg
Stævneudvalg:
Stævneudvalget er blevet gjort opmærksomt på, at der har været kritik løftere i blandt, omkring
begrænsninger på hvad der måtte løftes til DM, af landsholdsløfterne.
Der er ydermere kritik af at landsholdsløfterne til alle samlinger skal løfte 90% af max, og der er
blevet foreslået om det ikke burde være muligt at bedømme løfterne mere individuelt med tanke
på akkumuleret træthed, hvis der fx er mange stævner tæt på hinanden og tæt på samlingerne.
Hvis løftere konkurrerer i t-shirts/trikoter som indeholder slogans som kan opfattes som stødende
både generelt og/eller imod styrkeløft, skal disse ikke godkendes. Hvis de ved en fejl er blevet
godkendt, kan godkendelsen omstødes hvis stævnelederen finder det relevant.

Dommerudvalg:
Bestyrelsen vil planlægge at afholde et B-dommerkursus d. 17. juni. Der tages forbehold for at
datoen kan ændres.
Henning Thorsen fortæller at Birgitte Thorsen snarest vil tjekke hvilke dommere som har dømt det
antal stævner de skal, indenfor de sidste to år, for fortsat at kunne fungere som dommer.
Dommer udvalget anmoder om at dommerne tilmelder sig i god tid hvis de kan dømme til et
stævne, for at lette planlægningen.

Bestyrelsesmøde i DSF

April 2017

Uddannelses- og breddeudvalg:
Bestyrelsen taler om at afholde et kursus i stævneprogram, sekretær-uddannelse, speakeruddannelse.
Bestyrelsen taler om hvorvidt det vil gavne sporten at afholde et kursus for helt nye løftere, hvor
de kan blive instrueret i sportens discipliner. Det skal ses på om det er muligt at afholde i OBBC.
Det vil ydermere være en god ide at gennemgå reglerne for nye løftere og klubledere til et kursus.

Eliteudvalg:
Klaus B. redegjorde for nyheder inden for eliteudvalget.
Jørgen Rasmussen har taget orlov fra eliteudvalget, hvorfor hans opgaver for nuværende varetages
af bestyrelsen.
Bestyrelsen giver eliteudvalget opbakning til at ændre de nedskrevne regler, så reglerne samles i ét
dokument og giver større fleksibilitet.
Forslag angående ”Logo”
Afgift for logo:
Hvis et logo kun omfatter én person, er prisen kr. 500,Hvis et logo omfatter alle medlemmer af en klub, er prisen kr. 1.000,Hvis et logo omfatter et spotterhold ved ét mesterskab, er prisen kr. 1.000,- (Dog ikke, hvis klubben
betaler for eller har betalt for et klublogo).
Hvis et logo skal kunne anvendes af enhver person under DSF, er prisen kr. 2.500,I evt. andre tilfælde sendes en forespørgsel om pris til DSF's bestyrelse.
Alt, hvad der er stødende eller kan give sporten et dårligt ry, er forbudt. Et logo skal derfor
forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Gennemgang af forslag til EPF-kongressen i Malaga
Bestyrelsen diskuterer de forslag som er til afstemning i forbindelse med kongressen i Malaga.
Dagsorden og forslag kan læses her:
http://www.europowerlifting.org/fileadmin/data/general_assembly/2017/GA-agenda-2017.pdf
Situationsbeskrivelse fra Medieudvalget angående hjemmesiden og tanker om nye
sponsorer
Medieudvalget skal snarest tage kontakt til Johnny K. samt firmaet PandiWeb.
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Stævneprogram: Er der sket noget angående diverse ønsker (rekorder, dommerlys,
udskrivning af protokol mv.)
Janni W. skal lave et spørgeskema, som udsendes til de klubber som har afholdt stævner i den
senere tid, for at klargøre hvilke mangler og fejl programmet har.
Der er for nuværende fejl mht. udskrivning af protokol, samt at indvejningspapirer udskrives med
påtrykt vægtklasse, i stedet for en fri plads.
Hvis det kan lade sig gøre, ønskes stævnelyset kørt ind over stævneprogrammet.
Rekorder skal opdateres på dagen hvor et stævne finder sted, for at få de nyeste rekorder, og typen
af rekord skal manuelt markeres ved hvert rekordforsøg. Kan det lade sig gøre, skal dette
automatiseres.
Alex T. sender forslag til ændringer til Janni W.

Orientering om spor
Peter A. informerer om spor som der arbejdes på, i samarbejde med Anders Vedel fra DIF.

Funktionsplanen
Funktionsplanen beskriver hvilke opgaver som varetages af bestyrelse og af alle udvalg, og hvem
som indgår i de forskellige udvalg. Bestyrelsen har pga. nye bestyrelsesmedlemmer, omrokeret
enkelte opgaver og formænd i funktionsplanen.
DSF tilbyder Kenni Eliasen et tilbud om at være officiel fotograf ved udvalgte stævner, hvis der kan
nås til enighed om et tilbud.
Ved store mesterskaber skal landsdækkende medier informeres med en lille notits.
Eleiko
Bestyrelsen siger stadig nej til tilbuddet. (Se forrige referat)
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Opfølgning på repræsentantskabs-mødet. Diverse arbejdsopgaver
Klaus B. renskriver vedtægter og regelændringer.

Eventuelt
Nye sedler til kørselsbilag sendes til Klaus og Henning til gennemlæsning.

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 24. Juni kl.10.00

