
 

 

Danmarks Brydeforbund 

Referat B-møde DB lørdag den. 20. august 2011  

Sted: Hercules BK lokaler, Adamsgade 7, Odense, 10:00 -17:30 

Tilstede  

Palle Nielsen, formand 

Erik Nyblom, næstformand 

Lene Søberg, kasserer 

Peter Rafn 

Kim Tønder 

Amir Lavasani 

Else Kilgod 

Niels Hansen, suppleant 

1. Godkendelse af forrige referat.  

Referat fra B-møde 27.5.2011 godkendt 

 

2. Ryszards bortgang. 

Orientering omkring håndtering af situationen. Eliteudvalget orienterede om hvordan opgaven løses 

indtil VM er overstået. Der arbejdes desuden Rundtpå en holdbar løsning af landstrænersituationen 

frem mod OL. 

 

3. Rundt om bordet 

Hver især bød ind med hvad de kunne bidrage med og hvad de havde interesse for at arbejde med. 

 

4. Ansættelser – lukket punkt. 

 

5. Kørselstakster. 

Det blev besluttet, at kørselstaksterne fra 1. januar 2012 beregnes efter statens takster. 

Lene tilretter kørselsafregningsbilaget til den tid, og sender en reminder ud til alle 

udvalgsmedlemmer. 

Da statens takster er en dyr ordning, skal samkørsel foregå i alle sammenhænge. 

 

6. Ny støttefond under DB 

Amir og Erik havde hver især undersøgt forskellige muligheder for at få søsat den. Der er flere ting at 

tage hensyn til bl.a. den skattemæssige del.  

 

Det blev besluttet, at Amir, Kim og Niels arbejder videre med en definition af hvad, der kan gives 

støtte til samt et færdigt regelsæt for støttefonden. 

 

Der skal udfærdiges en tilmeldingsblanket med relevante oplysninger. Lene kontakter banken for 

oprettelse af betalingsservice, så kontingenter udelukkende betales over PBS. 

 



7. Seminaret 3. september i Fredericia. 

Danmarks Brydeforbunds politiske program 2012-2017 blev gennemgået og småjusteringer 

foretaget.  

Alders relateret træning må og skal implementeres som en naturlig del i klubberne. Klubberne skal 

tage ejerskab af ATK, ellers har brydesporten ingen fremtid under Team Danmark. 

 

Optagelse af MMA sporten under DB blev præciseret. For at deltage i EM og VM kræver FILA 

medlemskab under et Forbund.  

 

Vi skal derfor til at tilpasse vore love, så de også indeholder MMA. Dernæst  skal en engelsk udgave 

til godkendelse i FILA. Dette er en meget tidskrævende proces. 

 

8. Ekstra ordinært R-møde – optagelse af MMA under DB 

Repræsentantskabet skal tage stilling til optagelsen. Erik vil orientere om problematikken vilkårene 

for optagelse. 

 

Det ekstraordinære R-møde er lagt midt i vort seminar og er fastsat til kl 14:00. 

 

9. Eventuelt. 

Peter forslog, at vi har et fast punkt på dagsordenen fremover, der hedder nyt fra udvalgene. 

Amir efterlyste træneruddannelse. Desværre er flere træningskurser blevet aflyst pga. for ringe 

tilslutning. Det blev foreslået at spørge Sverige og Tyskland, om vi kan koble os på deres 

trænerkurser. 
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Underskrifter til godkendelse af referater: 

 

Palle Nielsen, formand _______________________________ 

 

Erik Nyblom, næstformand _______________________________ 

 

Lene Søberg, kasserer _______________________________ 

 

Peter Rafn  _______________________________ 

 

Kim Tønder  _______________________________ 

 

Amir Lavasani  _______________________________ 

 

Else Kilgod  _______________________________ 

 

Niels Hansen, suppleant _______________________________ 


