
 

 

Danmarks Brydeforbund 

Dagsorden b-møde fredag den 31.maj 2013  

Tid og sted: kl. 18.00, Hercules BK, Adamsgade 7, 5000 Odense C 

 

Tilstede: Palle Nielsen formand, Erik Nyblom næstformand, Lene Søberg kasserer, Sonja 
Ekstrøm, Amir Lavasani, Peter Rafn og Henrik Stuhr 
 

1. GENNEMGANG OG GODKENDELSE AF REGNSKABET FOR 2011, samt budget 
opfølgning  
Enkelte poster krævede uddybelse, de fleste hænger godt sammen. Underskuddet blev 
større, bl.a. grundet en misforståelse af hvor meget vi fik fra TD. Den procentvise 
egenkapital er god og giver ”ros” fra revisionen. Lene har fået hentet en masse gæld ind, 
der er ingen udestående med nogen. Der er kommet både elite – og ATK penge fra TD, 
næste DIF kvartals udbetaling er lige om hjørnet. Der er godt med likviditet.  
Budgettet for 2013 holder fint lige nu, ambitionen om at gå i nul i 2013 ser ud til at kunne 
holde. 
 

2. Ide seminar  
Programmet ændres lidt, så der bliver plads til at informere om fremtids tanker 
 

3. R-møde  
Årets leder: Esben Fonnesbek BK Thrott,  
Årets ungdomsklub: Aars BK 
Årets brydere: Senior: Håkan Nyblom, begge – Junior, Ahmed Iskandarani CIK/ BK Thor N 
– Ungdom, Rajbek Bisultanov Herning – Dreng, August Ottesen Heros, Pige, Ida Stuhr 
Jyden 
klubkontingent og licensgebyr: Uændret 
 

4. Frivillighed / ressourcer vs lønnet medarbejder  
Hvis vi fortsætter som nu / som rene amatør, holder vi blot hjulene i gang. Driften fylder for 
meget, udviklingen går træg og eller går i stå. Der skal ansættes en general sekretær til 
driften. ATK skal også implementeres, det gøres ikke ordentlig på frivillig basis.  
Der kan søges penge hos TD til implementeringen. 
Vi har ligeledes mulighed for at træde helt eller delvis ud af fordelingsnøglen og lave et 
udviklingsprojekt sammen med - og støttet af DIF 

 



5. Talentarbejdet  
Også her halser vi efter, uden chance for at lykkedes med vores målsætning på 
eliteområdet. Kraftcenter tanken, skal virkeliggøres eller målsætningen nedjusteres! 
 

6.  Sponsorer 
Støtteforeningen er tæt på død. Alternative muligheder via sms, samt personligt sponsor 
koncept blev drøftet 
 

7. Næste møde 
Inden VM som er 14. september. Dato for budgetmøde skal også på plads 

 
 


