Referat af Danmarks Brydeforbunds ordinære repræsentantskabsmøde,
Søndag d. 3. juni. 2012, Kl. 10.00 i Hercules lokaler, Adamsgade 7, 5000 Odense.
Til stede: Palle Nielsen (PN), Else Kilgod (EK), Lene Søberg (LS), Peter Rafn (PR), Kim Tønder (KT), Erik
Nyblom (EN), Amir Lavasani (AL), Bent Lauritsen (BL), Torben Lindby (TL), Inge Ehlers (IE), Knud G.
Knudsen (KGK), Allan Larsen (AL), Flemming Nielsen (FNI), Søren H. Pedersen (SHP), Sonja Ekstrøm
(SE), Christian Ekstrøm (CE), Bo H. Lorenzen (BHL), Bjarne S. Thomsen (BST), Torben S. Thomsen
(TST), Henning S. Thomsen (HST), Klaus Jakobsen (KJ), Christian Husted (CH), Bent Moss (BM), Henrik
Stuhr (HS), Ole Bech (OB), Tom Rasmussen (TR), Frank Zielke (FZ), Lars Witt (LW), Henrik Pajbjerg
(HP), Jan Radik (JR), Flemming Stuhr (FS), Glenn Winther (GW), Luftu Atay (LA), Flemming Simonsen
(FLS), Merete Andersen (MA), Hans Harboe (HH), Kurt Højgaard (KH), Henning Virkelyst (HV),
Flemming Nielsen (FN) Dirigent. Frants Gufler (FG) Referent.
____________________________________________________________________________________
Ad. 1. Valg af dirigent
PN indledte Repræsentantskabsmødet med at byde velkommen og udtrykke glæde over det store antal fremmødte.
PN bød også velkommen til de 2 Æresmedlemmer, Torben Lindby og Bent Lauridsen.
a. Bestyrelsen foreslog Flemming Nielsen som dirigent og FN valgtes med applaus.
FN takkede for valget og konstaterede herefter at alle formalia vedr. mødevarsel, udsendelse af Dagsorden etc. var
overholdt og at forsamlingen derfor var lovligt indkaldt og fuldt beslutningsdygtig.
FN gennemgik kort dagsordenens indhold og konstaterede herunder at de 2 fremsatte forslag var indkommet
rettidigt og at det første forslag vedr. medlemsformer ville kræve et flertal på 2/3 af de tilstedeværende stemmer.
Her bad BST om ordet og oplyste at Kolding, set i lyset af bl.a. debatten ifm. Seminaret dagen forinden, trak deres
forslag vedr. ”Fastholdelse af DM for drenge” – under dagsordenens Pkt. 9, litra b)
FN og forsamlingen tog dette ad notam og der var enighed om ikke at debattere dette forslag yderligere.
FN foreslog herefter Frants Gufler som referent og han valgtes.
Slutteligt opfordrede FN til et møde i god ro og orden.

Ad. 2. Kontrol af stemmeberettigede.
Der taltes 23 fremmødte stemmer
FN oplyste at evt. ønsker om skriftlig afstemning ville blive respekteret.
FN redegjorde for hvem der formelt set kunne være til stede. Repræsentantskabet accepterede at øvrige fortsat
kunne deltage.
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Ad. 3. Valg af 3 stemmetællere
Bestyrelsen forslog Torben S. Thomsen, Kristian Ekstrøm, Henrik Pajbjerg, som alle blev valgt.
Ad. 4. Bestyrelsens beretning
PN fremhævede supplerende et par ting:
Der er kommet godt gang i træneruddannelsen.
PN takkede EN for at etablere gode internationale kontakter herunder til Sverige, som DB har stor glæde af. DB
nyder og stor respekt og har et godt samarbejde med DIF og Team DK, hvor sidstnævnte har bevilget lidt ekstra
midler, frem mod OL.
PN brugte her lejligheden til endnu en gang at ønske et stort tillykke til Mark og Håkan for OL kvalifikationen og
ikke mindst trænerteamet som har gjort et stort arbejde.
PN fremhævede også Bestyrelsen for et veludført stort stykke arbejde i det forgangne år.
PN rundede sine supplerende bemærkninger af med også at takke alle klubber for en god indsats.
Herefter åbnedes for kommentarer til beretningen:
SHP ønskede at vide om de 2 OL kvalificerede er nok til en forsat Team DK samarbejde, inkl. støtte
PN oplyste at vi er støttet året ud, men at der derefter skal forhandles om fremtidigt støtte og samarbejde.
HST stillede spørgsmålstegn ved PN neutralitet ifm. stævner idet han jo både er medlem af en brydeklub og DB
formand på samme tid. Han ønskede også at vide, hvordan stiller DIF sig til PN’s ”dobbeltrolle” som ansat i et
forbund (Bowling) og formand i et andet.
PN svarede at han selv syntes han er meget opmærksom på behovet for balance i rollen som klubmedlem og
forbundsformand, og derfor formår at holde sig rimelig neutral ifm. stævner.
Om rollerne i de 2 forbund oplyste PN at der er indgået aftaler med både Bowling forbundet og DIF omkring de
”kritiske felter” herunder bl.a. omkring stemmeafgivelse ved store møder og at der er en god dialog, når/ hvis der
opstår enestående situationer. Til gengæld mente PN at der er store fordele ved at virke de 2 steder samtidigt bl.a. i
kraft af en god synergieffekt.
TST ville vide hvordan DB havde udvist respekt og æret Landsholdets træner, Ryszard Swierad, ifm. hans
pludselige og uventede død.
PN svarede at man fra alle sider i DB, havde udvist betydelig respekt og æret hans minde i passende omfang, ikke
mindst fordi han var så værdsat. Bl.a. blev der i forbindelse med Sensommer seminaret, primo september 2011,
afholdt et minuts stilhed, som indledning, til ære for Ryszard Swierad.
Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt.
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Ad. 5 Udvalgenes beretninger
a. Eliteudvalget
Formanden for EU, Frank L. var ikke tilstede og PN tilbød at besvare kommentarer efter evne. Der var ingen
kommentarer til EU’s beretning.
b. Konsulentudvalget
Der var ingen kommentarer til KU’s beretning.
c. Officialsudvalget
BL ville vide om DB har nogle dommere der er kvalificeret til at dømme ifm. OL.
Der svaredes, nej! men at der arbejdes på dette.
d. Kommunikationsudvalget
AL tog ordet og gjorde opmærksom på forbundets nye støtteforening, for juniorer og seniorer med elitært
potentiale og opfordrede til at man bliver medlem af støtteforeningen, som indtil nu kun har 8 medlemmer.
Facebook-gruppen har derimod 600 medlemmer.
AL fortalte at også klubbernes støtteforeninger kan blive medlemmer.
AL fremlagde tilmeldingsblanketter som sendes rundt.
TL tog ordet og udtrykte stor ros til det forbedrede informationsniveau bl.a. på Facebook, som han mente der
var meget at hente ved at følge med i.
TL opfordrede samtidigt PN, vedr. Konsulentudvalget, til en omorganisering bl.a. for at få engageret mere
arbejdskraft til udviklingsarbejdet.
e. Amatør- og ordensudvalget
Der har ikke været sager i det forløbende år og der var ingen kommentarer.
____
Her suspenderedes mødet for uddeling af pokaler til Årets Brydere, efter indstilling fra Eliteudvalget.
Årets Pigebryder: Ida Stuhr, AK Jyden – Henrik Stuhr modtog prisen.
Årets drengebryder: Mikkel Lassen, AK Heros – hans far, Flemming Nielsen, modtog prisen.
Ungdomsbryder: Rajbek Bisultanov, Herning – Henrik Pajbjerg, modtog prisen.
Årets Juniorbryder: Tobias Fonnesbek, Thrott – Flemming Simonsen modtog prisen.
Årets Seniorbryder: Anders Ekstrøm, BK Thor – Søren Hyllegaard Pedersen modtog prisen.
Årets Leder. Mike Sidenius, AIR – Bo Lorenzen modtog prisen.
AIR var dagen forinden blevet kåret til Årets Ungdomsklub.
PN afsluttede uddelingen af Pokalerne med at glæde sig over at, alle pokalerne var gået til forskellige klubber,
hvilket viser stor bredde i de store bedrifter.
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Ad. 6. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse
Årsrapporten i kopi var indeholdt i de udsendte dokumenter, men FN oplyste at han havde fået forelagt det
underskrevne regnskab.
LS oplyste supplerende at DB har fået yderligere kr. 265.000 fra Team DK. Heraf kr. 150.000 modtaget som støtte
til et projekt omkring det Aldersrelaterede Trænings Koncept ATK, som Frank L. havde været ophavsmand til.
Et uventet tab var opstået, fordi et beløb udbetalt på forhånd til Ryszard Swierad, måtte afskrives ifm. hans
pludselige død.
Efter det samlede underskud på ca. kr. 243.000 er Egenkapitalen herefter på ca. kr. 1.000.000.
HST bemærkede, jvnf. note 5 ”administration”, at der var en stigning i ”sekretariatsomkostninger” fra ca. kr.
17.000 – kr. 91.000.
LS forklarede at dette skyldes bl.a. at der udbetales lønninger nu, til nogle af de personer der udfører de største
arbejdsopgaver. Således får LS ca. kr. 4.000 om måneden og PN lidt i honorar for enkelte opgaver.
Herefter stemtes der om regnskabet som blev enstemmigt vedtaget.

Ad. 7. Gennemgang af hovedlinjer for DB’s virke i fremtiden
Vedr. planerne for DB’s fremtid refererede PN til ”Danmarks brydeforbund politiske program for 2012-2022”
vedlagt som bilag til Årsmødemappen.
PN glædede sig meget over et godt Ide-Seminar dagen i forvejen, hvor der var en god stemning og optimisme. Og
der var allerede klubber der havde vist sig interesseret i at lave nye stævner.
PN havde generelt fornemmet en meget positiv indstilling og en parathed til forandring fra alle. Hvilket han
takkede alle for.
PN glædede sig meget til og forventede en del af det videre arbejde med programmet
HST: Mente trods den allerede førte debat, at det fremlagte program fra bestyrelsen kan betyde at
drengemesterskaberne stryges allerede i 2013.
På bestyrelsens vegne understregede og forsikrede EN om at Drengemesterskabet i 2013 er sikret.
FN bekræftede at det ikke kan lade sig gøre at afskaffe DM Drenge i 2013, da dette, vil kræve en vedtægtsændring,
jvnf. §16 i lovene.
Bestyrelsen lovede at tilrette i det politiske program, så der ingen tvivl lades tilbage.
Herefter var der 15. minutters pause i mødet.
Ad. 8. Gennemgang af budgettet for det kommende år.
Omkring budgettet tilføjede LS:
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Indtægter budgetteres lavere i 2012, da de baseres på de faktiske indtægter i 2011.
Administrationsomkostningerne sættes relativt lavt.
Budgettet for Officialsudvalget er sat op bl.a. p.g.a. et ønske om at bedre forholdene for de udsendte dommerne
under ophold ude.
Kommunikationsudvalget stiger da det øgede informationsniveau ønskes fortsat.
ATK er gået rigtigt i gang og i den forbindelse er der bl.a. afsat løn til Frank L., men samtidigt har DB, som nævnt
tidligere fået kr. 150.000 til ATK projekt.
Bestyrelsen ønskede som udgangspunkt ikke at budgettere med mere end højst kr. 300.000 i underskud, hvilket
næsten lykkedes.
Hvis budgettet realiseres vil Egenkapitalen efterfølgende falde og udgøre ca. kr. 600.000, en tendens som ikke er
holdbar i længden og derfor vil kræve nytænkning.
HST kunne ikke finde afsatte midler til årets ungdomsturnering.
LS fortalte at dette skyldes at bestyrelsen har valgt i år, ikke at sponsorer turneringen.
a. Fastsættelse af klubbernes kontingent til DB.
Fortsætter uændret.
b. Fastsættelse af startpenge for deltagelse i mesterskaberne.
Fortsætter uændret.
c. Fastsættelse af pris for startlicenser.
Fortsætter uændret
Der var ikke yderligere kommentarer.
Ad. 9. Behandling af indkomne forslag.
FN konstaterede indledningsvis bortfaldet af forslaget b. fra Kolding, jvnf. ovenstående tilbagetrækning, ved BST.
a. Forslag til ændring af DB’s Love, vedr. medlemsformer – DB.
PN uddybede indledningsvis, at han mener at DIF’s nye inspirerede idé giver mening. Det er positivt at man nu, på
kort sigt, kan undgå at skulle stable en hel ny klub og bestyrelse på benene. Efter forslaget kan man som nye
medlemmer komme ind ”i varmen” og derefter bygge en klub langsomt op.
Der er naturligvis stadig uafklarede spørgsmål, bl.a. vedr. stemmeret, men som udgangspunkt vil registrering som
medlem stadig give stemmeret, men DIF’s ide er p.t. at enkelt-medlemmer kun kan udgøre max. 10 % af alle
stemmer.
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Kolding kom i denne forbindelse med et forslag om at alle medlemmer fra en landsdel er en stemme. Der var
tilslutning til dette forslag, så det aftaltes at PN tager ideen med til DIF.
HST konstaterede at DIF ikke har vedtaget reglerne endnu og at DIF’s nuværende regler for tilskud betyder at der
ikke kan opnås støtte pga. manglede antal medlemmer.
PN svarede at DIF støtter dette/ anbefaler ideen og der derfor ikke er fare for at der bliver trukket noget uønsket
ned over hovedet på DB.
PN fortalte også at en ”Forbundsklub” planlægges etableret i DB.
KT berettede at DIF faktisk arbejder på spørgsmålet omkring det med støtten til klubberne.
HST understregede at det stadig ikke er vedtaget at klubberne kan få støtte til enkeltmedlemmerne.
EN mente at diskussionen ikke skal gå for langt, inden vi rent faktisk ser konsekvenserne af nye de
medlemsformer.
FN oplyste at forslagets vedtagelse vil betyde en ændring i DB’s love og derfor vil kræve 2/3 flertal. I tilfælde af
vedtagelse vil lovene blive tilrettet i henhold til forslaget.
TST konstaterede at 2/3 af stemmerne svarede til 16 stemmer.
Afstemningen gav flg. resultat: For: 19 stemmer, Imod: 1 stemme, Hverken for eller imod: 3 stemmer. Forslaget
blev dermed vedtaget.
b. Forslag til regulativet, om fastholdelse af DM for drenge – KIF, Kolding.
Trukket tilbage jvnf. ovenfor.

Ad. 10. Valg til bestyrelsen
a.

Næstformand for 2 år

Erik Nyblom afgår efter tur og er villig til genvalg – Bestyrelsen forslår Erik Nyblom.
Erik Nyblom blev genvalgt med applaus.
b.

B-medlem for 2 år

Else Kilgod afgår efter tur og ønsker ikke genvalg – Bestyrelsen forslår Sonja Ekstrøm.
Sonja Ekstrøm blev valgt med applaus.
c.

B-medlem for 2 år

Peter Rafn, afgår efter tur og er villig til genvalg – bestyrelsen forslår Peter Rafn.
Peter Rafn blev genvalgt med applaus.
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d.

Suppleant for et år – vacant.

Bestyrelsen foreslog Henrik Stuhr – som gerne ville vælges.
Henrik Stuhr blev valgt med applaus.
e.
Medlem af Amatør – og ordensudvalget
Bjarne Haubro Hansen afgår efter tur og er villig til genvalg.
Bjarne Haubro Hansen blev genvalgt med applaus
f.
Suppleant til Amatør – og ordensudvalget
Allan Zandberg afgår efter tur og er villig til genvalg.
Allan Zandberg blev genvalgt med applaus.
h. Valg af Registreret- eller statsautoriseret revisor.
KPMG blev valgt.
Ad. 11. Fastsættelse af sted for næste ordinære repræsentantskabsmøde.
P.g.a. af den udsøgte atmosfære og super service blev Hercules, Odense hurtigt valgt til værter for næste års
Repræsentantskabsmøde. Datoen bliver 2. juni. 2013.
Herefter blev mødet midlertidigt suspenderet og LS fik ordet:
LS takkede, på vegne af Bestyrelsen og resten af DB, Else Kilgod for en yderst stabil og kæmpe arbejdsindsats for
forbundet gennem årene. En indsats som har givet hende de største udmærkelser, herunder Bronze, Sølv og Guld
og FILA-nålen. LS var stolt over, med stort besvær, men til stor glæde for alle, at have fået overtalt Else til fortsat
at sidde i Officialsudvalget og tage til stævner af og til. Med talen fik Else overrakt en gave fra DB, samt blomster
og rødvin og en stående applaus fra de fremmødte.
EK tog derefter ordet og takkede rørt for den tillid hun altid havde nydt i DB og for den dejlige tid og et utal af
gode oplevelser. Else konstaterede at det indimellem havde vært hårdt, men at hun aldrig har fortrudt et sekund.
Else benyttede også lejligheden til at ønske Sonja tillykke med valget til bestyrelsen og hende held og lykke i
arbejdet. Else mente det fortsat er en rigtig god bestyrelse med en bred repræsentation fra 7 forskellige klubber. En
væsentlig og fornem opgave i bestyrelsesarbejdet er at være neutral og ikke partisk – en opgave som hun håber hun
selv har levet op til.

Ad. 12. Eventuelt
FN understregede at der under dette Pkt. ikke kan besluttes eller vedtages noget.
a) EN sagde tak til Else for hendes store indsats og var glad for at hun fortsat vil dele sin store erfaring med andre
frivillige i DB.
EN sagde, at efter de ”udsolgte” og velgennemførte Træneruddannelse steg 1 og 2, stod steg 3 og 4 nu for døren.
Steg 3 afvikles 7. – 8. sept. og steg 4 – 31. august til 1. sept.
b) SHP indledte med en stor til Else for det store arbejde hun har udført, herunder også tak! til Else for hjælpen ifm.
Thor Masters som jo nyligt fik status af FILA stævne.
SHP takkede også Bestyrelsen for det nye mere åbne samarbejde, hvor man er lydhør for tingene og gode forslag
og altid giver svar.
c) Sonja Ekstrøm takkede for valget til Bestyrelsen. Hun konstaterede at det nok bliver svært at overtage efter Else
p.g.a. hendes flotte indsats.
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SE inviterede til god mad, sodavand m.v. hos Thor Nyk. på OL dagen d. 8. August.
d) Flemming Simonsen oplyste at Thrott også er også gået i gang med at etablere FILA stævne og takkede EN for
hjælpen omkring dette, samt for hjælpen ifm. Nordisk Mesterskaber.
Han efterlyste en bedre omkostningsdækning ifm. NM og at DB skal arbejde på at få stævnestøtten op. Slutteligt
takkede FS også Else bl.a. fordi det altid kører når hun er ved et stævne.
e) HST Takkede også Else og udtrykte håb om at hun fortsætter længe med de opgaver hun nu kaster sig over.
HST havde fornemmet at Viking trænger til et venligt spark bagi og opfordrede DB / brydedanmark om at hjælpe
med at give klubben et velment skub fremad i den rigtige retning.
FN konstaterede herefter at der ikke var flere kommentarer, og afsluttede derfor officielt mødet idet han takkede
forsamlingen for et godt møde i god ro og orden.
FN gav formanden ordet.
PN bød den nye bestyrelse velkommen og takkede for indsatsen i det forgangne år.
PN rettede også en stor tak til Else og fortalte hvor glad han havde været for samarbejdet med hende.
PN takkede også de 2 æresmedlemmer, Bent Lauritsen og Torben Lindby for deres trofaste og engagerede
fremmøde.
PN sagde og tak til FN og FG for hjælpen med at dirigere og referere.
Slutteligt fik Hercules et stor tak for godt værtskab, og fordi vi altid føler os i gode hænder her.
Mødet sluttede 11:55.
Dato: 3. juni 2012.
Dirigent: _______________________________

Referent: ______________________________

Flemming Nielsen

Frants Gufler
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