
 

 

Danmarks Brydeforbund 

Referat – ekstraordinært bestyrelsesmøde  lørdag den 7.12.2013  

 

Tid og sted: kl. 10.00 til kl. 15.00. Hotel Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense 

 

Tilstede: Palle Nielsen formand, Erik Nyblom næstformand, Lene Søberg kasserer, Sonja 

Ekstrøm, Peter Rafn, Amir Lavasani  

Afbud: Michael Yde og Henrik Stuhr 

 

1. Præciseringer DIF fordelingsnøgle  

Fra bestyrelsen blev der spurgt til DIF fordelingsnøglen, hvilket formanden gav en forklaring på. 

I referatet er således medbragt nedenstående uddybende tekst fra DIF om fordelingsnøglen: 
  
”Aktiviteter, der gennemføres af forbundet og/eller via disses kredse/lokalunioner kan 
medregnes i indberetningen. Hvor aktiviteten sker i samarbejde med klubber forudsættes en 

væsentlig involvering eller anden styring fra forbundets side. Rene klubaktiviteter kan således 
ikke medregnes. Ej heller aktiviteter, hvor forbundets eneste involvering er f.eks. et økonomisk 
tilskud til klubben.” 
Indberetningen for 2013 skal igen i år foretages på portalen www.difviden.dif.dk. Portalen 
åbner 2. januar 2014. 
 

2. Implementering af ATK: 
Ansøgning til TD blev gennemgået af formand og næstformand for den resterende 
fremmødte bestyrelse. I den forbindelse havde bestyrelsesmedlemmerne muligheden for at 
udtrykke en vis skepsis til arbejdsprocessen, projektet som hele og til den forestående 
planlagte implementering.   
Der vil ikke blive ansat en ekstern medarbejder til at varetage implementeringen af ATK 
projektet i 2014. Der vil i stedet blive sammensat en stab bestående af landstrænere, 
landsholdsbrydere og to internt udpegede projektledere. På grund af den underliggende 
skepsis til ATK projektets implementering, blev det besluttet at det i 2014 vil gennemføres 
på forsøgsbasis med evaluering midtvejs.   
 Som det ser ud nu skal der implementeres ud fra de rammer/ betingelser som 
fordelingsnøglen stiller, hvilket betyder at der skal gøres brug af  klubbesøg, skoleforløb, 
camps og klubudviklingsprojekter. Ansøgningen til TD er sendt til gennemsyn hos TD 
konsulenten. 
 
Dilemmaet omkring udtrædelsen  af fordelingsnøglen for at få en friere økonomi er drøftet 
med med DIF konsulent, som vil tage det videre op i DIF systemet. 



 
3. Eliteudvalget: 

Udvalget beskæres og vil således kun bestå af  de tre landstrænere, Szymon, Håkan og 
Thor H samt aktiv repræsentanten Frederik Ekstrøm. Thor H bliver eliteansvarlig og lønnes 
med 5000,- om måneden for dette ansvar. Udvalget vil være drifts- og udviklingsorienteret, 
men vil ikke være ansvarlig for elitepolitikken, som vil ligge i regi af bestyrelsen. 
Hovedparten af bestyrelsen gav her udtryk for en bekymring for den nye 
eliteudvalgskonstellation, som nu kun vil bestå af landstrænerne. Det er påtænkes at 
udpege en kontaktperson, som skal fungere som tovholder mellem bestyrelsen og det nye 
eliteudvalg.  
.   

4. Budget 2013 

Godkendt med et underskud på 84.000. Budgettet sendes ud til DB formænd og vil være at 

finde på hjemmesiden.  

 

5. R-møde: 

Der er et ønske om at  forsætte med den model, som blev afprøvet i 2013, således at der 

afholdes  både seminar og r-møde på en og samme dag. Der vil således blive afholdt 

seminar fra kl. 11 til kl.15 samt  R-møde fra kl. 15 til kl. 18. 

Seminar og R-møde vil i 2014 blive afholdt i Hercules d. 24. maj 2014.  

 

6. Dato for næste møde? 

Den 15.2.2014 på Hotel Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense 

 

Referent  

Palle Nielsen 

 

 


