Referat af Repræsentantskabsmøde 2010
Afholdt søndag den 14. marts i Videbæk

Punkt 1 – Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Klaus Brostrøm, Thisted VF, som dirigent. Der var ikke andre forslag fra
forsamlingen.
Klaus Brostrøm modtog valget.

Punkt 2 – Prøve af mandater
Fakse IF gjorde indsigelse mod repræsentantskabsmødets afholdelse, da dette ikke var
indkaldt rettidigt. En afstemning blandt de fremmødte klubber afgjorde dog med stort
flertal, 34 stemmer mod 4, at der var stemning for at fortsætte mødet. Bestyrelsen
undskyldte den let forsinkede indkaldelse til mødet, hvilket skyldtes problemer med at få
regnskabet færdigt i tide, samt understregede, at dette hverken må eller vil ske igen. To
klubber var dog stadig meget utilfredse med, at mødet blev afholdt, og vil evt. indklage
dette for DIF’s Ordens- og Amatørudvalg.
Herefter blev repræsentantskabsmødet fortsat med følgende klubber repræsenteret
(med hver to stemmer):
•

Aalborg SK

•

Aarhus AK

•

AK Nordland

•

BK Limfjorden

•

Copenhagen PL

•

Fakse IF

•

Horsens SK

•

Hvidovre SF

•

Jyden SM

•

Københavns SK

•

SK Atlas
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•

Tårnby SK

•

Teutonia Nors

•

Thisted VF

•

Videbæk SS

•

VK Ares

32 stemmer
Bestyrelsen (en stemme hver): Formand Helge Laursen, fungerende næstformand Tina
Østergaard,
kasserer
Klaus
Nielsen,
bestyrelsesmedlem
Rune
Glud
Olsen,
bestyrelsesmedlem Søren Bertelsen og fungerende sekretær Kathrine Bak: 6 stemmer
I alt: 38 stemmer

Punkt 3 – Formandens beretning
Helge henviste til den udsendte beretning.
Søren Lind, AK Nordland, spurgte ind til udtagelseskriterierne for Projekt U/J i forbindelse
med, at Thomas Bay blev sat af holdet. Jan Lyhne svarede som repræsentant for
eliteudvalget, at denne sker via indstilling fra klubberne samt på baggrund af løfterens
alder (idet projektet løber over to år). Jan Lyhne forklarede endvidere, at den
pågældende løfter senere er blevet udtaget til Juniorlandsholdet.
Formandens beretning blev herefter vedtaget.

Punkt 4 – Godkendelse af regnskab
Klaus gennemgik det udsendte regnskab.
Punkterne 9 (stævneudvalgsmøde) og 10 (foreningsbesøg) på side 8 i regnskabet er nye
punkter, som er medtaget med henblik på hhv. at højne kvaliteten af stævnerne samt at
styrke breddearbejdet i de enkelte klubber.
Side 9: Anden gæld 10000,- er til DIF for regnskabsgennemgang.
Side 11: Under pkt. 4 Eliteudvalget skal der i stedet for Anti Doping Danmark stå
Masterklubben. DSF udstyr til samlingerne indeholder en række 25 kg skiver, som står i
Horsens SK, for at gøre gennemførelsen af samlingerne praktisk mulig, og derudover
inkluderer beløbet også DSF’s stævnelys.
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Niels Stærkjær, AAK, spurgte ind til den store omsætning. Klaus forklarede, at dette kun er i
orden pga. de store underskud de foregående år.
Niels Stærkjær, AAK, spurgte, om landstræner Johan Westerberg er ansat af bestyrelsen
eller af eliteudvalget. Helge svarede, at det efter DSF’s exit fra Team Danmark var et
forslag fra eliteudvalget til bestyrelsen at ansætte Johan på konsulentbasis for et fast
honorar alt inkl.
Side 12: De stigende udgifter til bestyrelsesmøder under pkt. 7, administration, skyldes, at
der i 2009 blev afholdt flere bestyrelsesmøder end normalt.
Side 13: Der var fra nogle stykker i forsamlingen undren over, at bestyrelsen havde skrevet
under på budgettet trods skrivefejl +/- i regnskabet. Søren Lind, AK Nordland, bekræftede
dog, at der blot var tale om en skrivefejl i regnskabet.
Regnskabet blev herefter vedtaget.

Punkt 5 – forelæggelse af budget
Klaus fremlagde det foreslåede budget for 2010 og forklarede, hvorfor to nye punkter er
med. Stævnelederen vil få ansvaret for nogle praktiske ting i forbindelse med stævnerne
(fx at der er indvejnings- og forsøgssedler o. lign.) og dermed medvirke til en højnet
standard af DSF’s stævner. Tiltaget med foreningsbesøg er med for at styrke
breddearbejdet i alle klubber, samt det er en del af DIF’s foreningsnøgle.
De øvrige beløb er ca. som de foregående år. Dog er licensgebyret hævet til 150,- jf.,
hvad der blev vedtaget på repræsentantskabsmødet 2009. Derudover betales der nu for
tilmelding til divisionsturneringen pr. klub i stedet for pr. hold, uanset antallet af tilmeldte
hold fra den enkelte klub.
Lars Berg Andersen, Fakse IF, spurgte ind til DIF-tilskuddet. Antal medlemmer er en del af
beregningsgrundlaget for DIF-tilskuddet, men det er absolut ikke den eneste betydende
faktor.
Erik Simonsen, KSK, spurgte ind til, hvorfor kontingenter og licenser er lavere i budgettet for
2010, end de var i 2009. Klaus forklarede, at det lavere tilmeldingsgebyr for
divisionsturneringen bl.a. er medvirkende hertil.
Erik Simonsen, KSK, spurgte ind til beløbet afsat til Masterklubben til sammenligning med
beløbet i regnskabet for 2009. Klaus udspecificerede, at der er trykfejl i regnskabet, hvor
der på side 11 under pkt. 4, Eliteudvalget, i stedet for Anti Doping Danmark skal stå
Masterklubben. Masterklubben modtager således stort set samme beløb i 2010 som i 2009.
Jan Lyhne, TVF, spurgte ind til antallet af hold/klubber i divisionsturneringen i forhold til den
nye struktur. Helge svarede, at der er set en fremgang i antallet af hold i forhold til de
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foregående år. Søren uddybede med at nævne, at der under foreningsbesøgene i 2009
på Sjælland blev givet tilsagn om tilmelding af hold fra flere klubber, som alligevel ikke har
tilmeldt sig – deraf det lave antal hold på Sjælland.
Budgettet blev godkendt.

Punkt 6 – indkomne forslag
a. Flytning af dato for repræsentantskabsmødet
På vegne af bestyrelsen argumenterede Klaus for det udsendte forslaget ved at
understrege, at der stort set hvert år er problemer med at nå at få regnskabet færdigt i
tide og rundsendt til alle de relevante personer til gennemlæsning samt bestyrelsen til
underskrift. Endvidere vil man ved ikke at have en fast dag for mødet, men i stedet en
deadline for, hvornår det skal være afholdt, kunne undgå stævneweekender.
Der blev fra enkelt i forsamlingen udtrykt tvivl/utilfredshed med dette, da det ikke vil
være ligeså let for den enkelte repræsentant at planlægge sin deltagelse. Horst Diter,
VK Ares og Tina fra bestyrelsen argumenterede dog for, at dette ikke burde være et
problem, da indkaldelsen skal ske senest 6 uger før mødets afholdelse.
Erik Simonsen, KSK, fremlagde et ændringsforslag til bestyrelsens forslag, således, at
repræsentantskabsmødet skal være afholdt inden udgangen af marts i stedet for
inden udgangen af april, som det blev fremlagt i bestyrelsens oprindelige forlag.
Bestyrelsen accepterede dette ændringsforslag.
Forslaget blev vedtaget med de nødvendige 2/3 flertal, således af
repræsentantskabsmødet i DSF fremover skal være afholdt inden udgangen af marts.

b. Ændring af reglerne for divisionsturneringen
Helge forklarede, at reglerne skulle vedtages med tilbagevirkende kraft, idet
turneringen allerede var sat i gang med de nye regler (udsendt i december 2009).
Efter en del diskussion frem og tilbage, besluttede forsamlingen at dele forslaget op i to
dele til afstemning. Først, om mixhold skulle være tilladt. Og hvis dette blev vedtaget,
om piger så skal deltage på kvinde-Wilks (jf. det udsendte regelsæt), eller på herreWilks (jf. bestyrelsens ændringsforslag).
Det blev med stort flertal vedtaget, at mixhold accepteres.
14 stemte for herre-Wilks, 20 for kvinde-Wilks. Kvinder deltager således på mixhold med
Wilkskoefficient jf. kvindetabellen.
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De nye regler for divisionsturneringen (udsendt i december 2009) er således vedtaget
med tilbagevirkende kraft.

c. Forslag vedr. dokumentation for betalt startgebyr
Helge argumenterede for bestyrelsens udsendte forslag.
Det blev diskuteret, hvordan forslaget rent praktisk bedst vil kunne sættes i værk. Fx
vha. en ekstra kolonne på nomineringsarket, hvoraf det fremgår, hvilke løftere, der har
betalt. Dette kunne ske i samarbejde mellem Horst (kontoret) og Klaus (kasseren).
Alternativt kan kontrollen ske i samarbejde mellem stævnelederen og kasseren. En
specifik model blev der ikke nået frem til.
Forslaget blev vedtaget med stort flertal.
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d. Forslag fra TSK vedr. indkøb af stævneudstyr til forbundet
TSK fremlagde sit forslag jf. det udsendte dokument.
Helge argumenterede på vegne af bestyrelsen for, at et sådant forslag vil blive alt for
dyrt i indkøb, opbevaring og transport. Bestyrelsen foreslog i stedet, at der ydes tilskud
til lys og lyd til de klubber, der flytter stævnerne ud af klubberne.
En mere præcis definition af bestyrelsens forslag ønskes. Erik Simonsen havde et forslag
til ændring af ordlyden, således at dette kom til at lyde, at der for klubber, som
afholder stævner under DSF i passende omgivelser, ydes et tilskud fra DSF til leje af lysog lydudstyr efter stævneudvalgets bedømmelse.
TSK accepterede bestyrelsens forslag med Eriks Simonsens ændring af ordlyden.
Forslaget blev vedtaget med stort flertal.
Det bemærkes, at ændringen skal indføres i stævnereglerne, samt at en beløbsramme
skal diskuteres.

e. Forslag vedr. Masterrekordstævne i bænkpres
Jyden SM vil med bestyrelsens opbakning gerne afholde et rekordstævne i bænkpres
for masters.
Stævnet blev godkendt af repræsentantskabet.

Punkt 7 – Valg til bestyrelse samt ordens- og amatørudvalg
Valg til bestyrelsen:
Formand Helge Laursen på valg for 2 år. Modtog genvalg, og fortsætter således som
formand.
Fungerende næstformand Tina Østergaard på valg for 1 år. Modtog valg.
Fungerende sekreter Kathrine Bak på valg for 2 år. Modtog valg.
Bestyrelsesmedlem Søren Bertelsen på valg for 2 år. Modtog valg.
Der var ingen modkandidater til ovenstående.

Valg til ordens- og amatørudvalget:
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Sten Bønsing på valg for 2 år. Valgt med forbehold for, at han vil. Ellers kontaktes Jørgen
Krogh, VSS, med henblik på at finde en anden kandidat til posten.
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Punkt 8 – Eventuelt
Niels Stærkjær, AAK, ønskede en principiel diskussion vedr. egenbetaling af
landsholdsløftere til internationale stævner. Dette er p.t. ikke tilladt. Diskussionen gik på,
hvis der af økonomiske årsager ikke er grundlage for at udtage mere end X løftere. Om en
løfter, der er en del af bruttotruppen, og har opfyldt kravet til det pågældende stævne,
så bør have lov til at komme med for egenbetaling. Dette mener eliteudvalget ikke bør
være tilfældet.
Allan Fuglsang, SK Atlas, udtrykte utilfredshed med den dårlige koordinering af danske
stævner i forhold til de udenlandske stævner. Helge svarede på vegne af
stævneudvalget, at der tages hensyn så godt som muligt, men at det er umuligt altid at
tage hensyn til alle senior-, junior- og masterstævner i løbet af hele året.
Jan Traulsen, Teutonia Nors, udtrykte en vis utilfredshed med prøven til B dommer. Han
mente, at der var en del uklarhed omkring forløbet, og at der evt. bør være mere end én
til at bedømme den skriftlige prøve. Helge forklarede som medlem af dommerudvalget, at
man skal bestå den skriftlige prøve med minimum 90% korrekte svar for at kunne gå op til
den praktiske prøve. Flere i forsamlingen udtrykte tilfredshed med dommerprøven og
måden, denne foregår på.

Referent Kathrine Bak
26. marts 2010
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