Rekonstrueret referat af Dansk Styrkeløft Forbunds
Repræsentantskabsmøde den 9. marts 2008 i Odense
Punkt 1: Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Horst Diter som dirigent.
Horst modtog valget.
Punkt 2: Prøve af mandater
Efter at have konstateret mødet rettidigt indkaldt, gik dirigenten over til prøve af
mandater. Følgende klubber var repræsenteret (hver med 2 stemmer):
AK Nordland
Bogense Motion
Gudenådalens SK
Horsens SK
Hvidovre SF
Jyden SM
Københavns SK
Odense SK
Rødby Styrke
Thisted VF
VK Ares
Aalborg SK
Aarhus AK
26 stemmer
Bestyrelsen: 5 repræsentanter
5 stemmer
I alt
31 stemmer
Punkt 3: Formandens beretning
Helge Laursen henviste til den udsendte beretning og præciserede enkelte punkter,
nemlig:
Den evigt tilbagevendende dopingproblematik. DSF fik således noteret 7 positive
prøver i 2007 - alle motionister. På plussiden skal nævnes, at fra 2009 tilskrives
positive prøver blandt motionister ikke specialforbundene.
Der var stor ros til ”projektet” som tiltagene i forbindelse med ungdom-junior
udviklingen benævnes. Henrik Sørensen styrer med fast hånd de unge frem til
flotte resultater - og er til stadighed på udkik efter nye emner til projektet.
Formanden vrissede ikke uden grund over den altid manglende
dommertilmelding. Der bruges urimelig meget tid før hvert stævne, på at finde
dommere.

/2..

Der skal til hvert stævne medringes dommerbog - denne skal underskrives af
stævnelederen - ellers ingen afregning af dommerhonorar, kørepenge og andre udlæg.
To A-dommere står overfor prøve som Int. Dommere: Tina Østergaard eksamineres ved
Western European Powerlifting Championships i Herning mens Steen Gildesberg
eksamineres ved VM Masters i Miami - naturligvis under forudsætning af, at den
teoretiske prøve er bestået forinden.
Formanden udtrykte glæde over tilgangen af nye klubber, således vendte SK Athena
Silkeborg tilbage efter nogle års fravær. BK Limjorden, Skive blev også optaget, desuden
har DSF et par ansøgninger liggende. Kun en enkelt klub måtte afskrives i 2007.
Formandens beretning blev vedtaget.
Punkt 4: Godkendelse af regnskab
Kassereren gennemgik det udsendte regnskab og udtrykte tilfredshed med det
budgetterede underskud.
Regnskabet blev godkendt.
5. Fremlæggelse af budget:
Kassereren gennemgik det udsendte budget, der forventes at bibringe DSF’s kapital
yderligere 60.000 kr. i 2008.
Budgettet blev vedtaget.
Punkt 6: Indkomne forslag:
1. Forslag til repræsentantskabet fra eliteudvalget:
DM-A flyttes til 2. weekend i marts
Forslaget blev vedtaget.
DM Diverse flyttes til 1. heleweekend i april
Forslaget blev vedtaget.
DM Bænkpres flyttes til 1. hele weekend i juni (bemærk
kvalifikationskrav gælder fra DM Bænk 2009).
Forslaget blev ikke vedtaget.
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2. Forslag fra bestyrelsen:
Ændring af og tilføjelser til regler for afvikling af Divisionsturnering: § 1
Tilføj efter ”Holdopstillingerne skal være overdommeren i hænde inden
konkurrencens start. Der må gerne ændres på holdopstillingerne fra runde
til runde”.

”En atlet skal deltage i mindst én af tre afdelinger i en turneringssæson for
at være kvalificeret til deltagelse i den afsluttende finale”
”Ved klubskifte under en igangværende turnering kan atleten først deltage
på den nye klubs hold i næstkommende års turnering”.
§ 3 - afsnittet ” Der kan ikke sættes rekorder undtagen i enkeltdisciplinen
bænkpres” ændre til: ”Der kan ikke sættes rekorder i dvisionsturneringen”
Forslaget blev vedtaget.
Punkt 7: Valg (alle valg gældende for de kommende 2 år)
Genvalgt:
Formand Helge Laursen
Genvalgt:
Bestyrelsesmedlem Tina Østergaard blev genvalgt
Nyvalgt:
Søren Bertelsen blev valgt til ny sekretær
Valg til Ordens- og amatørudvalget:
Genvalgt:
Steen Bønsing
Valg af intern revisor:
Søren Lind Jensen blev valgt
Punkt 8: Eventuelt
For at få større del i breddemidlerne taltes der om eventuelt at afvikle nogle af forbundets
større stævner over 2 dage - evt. m/u udstyr osv., Copenhagen Cup, DM Bænk, liga osv.
Jyske Bænk + 3 kamp over 2 dage
Sjællandske bænk + 3-kamp over 2 dage
Ovenstående kunne være forslag til næste års repræsentantskab.

Nærværende referat er rekonstrueret ud fra egne og dirigentens notater.
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