
BESTYRELSESMØDE I DANMARKS BRYDEFORBUND 17. JULI 2010 

Afholdt på Hotel Nyborg Strand. 

Tilstede: Formand Palle Nielsen, næstformand Louisa McKennell, kasserer Lene 

Søberg, B-medlem Freddy Viholt, B-medlem Frank Lambreth, B-medlem Peter Rafn. 

Afbud fra: B-medlem Else Kilgod, suppleant Erik Nyblom 

1. Godkendelse og justering af dagsorden. 

 

2. Information om møde mellem Palle og Erik. 

• Hjemmeside gennemgået og justeret. Vedtægter og love gennemgås ved anden 

lejlighed. 

• Forbundets telefon lukkes. Der oprettes et mobilabonnement, som er hos Palle. 

 

3. Kommende landstræner.  

• Frank fremlagde profiloplæg. Indholdet og forskellige konstellationer blev drøftet, 

samt økonomien i det. Eliteudvalget arbejder videre med de forskellige 

muligheder. 

 

4. Skadessag i SFO. 

• DB er blevet kontaktet af en kommune mhp. en ekspertudtalelse ifm. en skade 

på et barn, der havde deltaget i SFO´ens brydetræning. Allan Zandberg har 

lavet skriftlig udtalelse til sagen. 

 

5. Personsager – lukket punkt. 

 

6. Økonomi 

• Lene orienterede om aktuel situation. Alt kører planmæssigt. Lene forventer at 

sende et opdateret regnskab til bestyrelsen primo august 2010.  

• Udvalgte punkter i budgettet blev gennemgået. Der ændres ikke i det 

nuværende budget, men holdes øje med muligheder for omprioriteringer. 

• Det blev besluttet, at udvalgene skal fremsende ansøgning til bestyrelsen i 

tilfælde af, at der er behov for at overskride budgettet. 

• Lene orienterede om, at alle honorarlønnede aktiviteter skal underskrives af 

kassereren og et andet bestyrelsesmedlem. 

 

7. ACN 

• Palle fremlagde et koncept mhp. indtjening til DB. Der var ikke opbakning til 

ideen. 

 

  



8. Sekretariat 

• Spørgsmålet om, hvorvidt vores kontor skal bevares, afvikles eller der skal deles 

med andre, blev drøftet. Det besluttes, at Palle undersøger muligheden for at 

dele det med andre. Det blev besluttet, at der fortsat er behov for at have 

faciliteter i Idrættens Hus – dels til opbevaring, men også til tilknyttede services, 

herunder IT og regnskabsfaciliteter.  

 

9. Nordisk mesterskab senior 2010. 

• Orientering om T-shirts, pokaler. 

• Web TV – muligheden blev drøftet. Der er enighed om, at det er Nordisk 

Brydeforbund, der må løfte opgaven. 

• Adidas – Palle tjekker op på sponsoraftalen og tager en snak med Adidas om 

muligheder for påklædning af udvalgte personer. 

 

10. Club People 

• Hjemmesideudbyder – ikke interessant aktuelt.  

 

11. Elitekurs 

• Blev drøftet og der er enighed om, at DB ikke skal have en aktiv rolle heri. 

 

12. Samarbejde med DIF / fællessekretariat 

• Bestyrelsen orienterer sig om fordele og ulemper – overvejer og afventer nyt fra 

DIF. 

 

13. Udvalg i DB 

• Der blev drøftet og formuleret overordnede mål, der efterfølgende skal danne 

retningslinje for nedsættelse af udvalg. Det hele bliver præsenteret på det 

kommende seminar 18. september 2010. Indtil nye udvalg er etableret og 

funktionsdygtige, fortsætter arbejdet med de vigtigste opgaver – disse fordeles 

mellem medlemmer af bestyrelsen. 

 

14. Evt. – evalueringsrunde. 

 

15. Næste møde 

• 22.-23. oktober 2010 i Fredericia. 

 

 


