Danmarks Brydeforbund
Referat b-møde lørdag den 7. september 2013

Tid og sted: kl. 10.30 til kl. 16.00. AK Dan klublokale, Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup

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

1. Hvordan går det så? Opfølgning og kommentar fra Ide-seminar og r-møde. (30) Alle
HAK Helsingør har været lukningstruet men nye kræfter holder liv i klubben. Karsten
Jensen / Heros mand bor i byen og er blevet formand, Henrik Stuhr fra DB bestyrelse
arbejder i byen og hjælper også til med en ugentlig træning, derudover er der også lokale
kræfter med.
2. Ansættelse af deltids general sekretær
Fremstå mere professionel, dynamisk
Finde ansvarlig for administrative opgaver
Egen deltids general sekretær blev drøftet, samt mulighed for at få løst opgaverne via DIF
løsning, faktureret på time basis
DB hælder til den driftsikkerhed der synes at være i DIF regi, PN henter tilbud hjem på
udvalgte opgaver
3. Ansættelse af deltidskonsulent til implementering af ATK
Punktet kædes sammen med pkt. 6.
4. Kraftcenter for talent og elite
Amir har lavet udkast til ny elite politik som er gennemgået og justeret med Erik og Palle.
Opstart efter sommerferien 2014. Unge skal ikke til at skifte skole midt i et skoleår.
I første omgang er kraftcenteret tiltænkt drengene, der laves et separat skrift / retningslinjer
til pigerne som regerer indtil der er en større talent masse.
Lærer af dem som var involveret i Farum, de erfaringer som blev gjort.
Alt har været i spil, der arbejdes på at det bliver i Aarhus.

Eliteudvalget omstruktureres.
5. Træneruddannelses strategi
Michael Yde og Palle skaber overblik over muligheder for uddannelse, samt datoer for
2014, evt. Ronny Persson til talent samling. Det svenske kursus materiale oversættes til
dansk.
6. Udtrædelse, helt eller delvist af fordelingsnøglen
Vi træder ud af breddedelen og udfærdiger en ansøgning om et udviklingsprojekt i
samarbejde med DIF. Implementering og forankring af ATK bliver omdrejningspunktet. TD
og DB ATK folk tages med på råd.
Eksempelvis:
a. Besøg i klubberne med bog og video til præsentation til BESTYRELSE og trænere, først
teoretisk, senere praktisk - hvorfor gør i som i gør?
b. Mønster klubber – first mover. Evt. lade en høring eller ansøgning bestemme hvem der
bliver first movers.
7. Sponsorer:
Fundraising via sekretariat. Spørge DIF om det kan blive en mulighed. Fremtidigt
kraftcenter vil måske gøre det nemme at sælge brydesporten.
Støtteforening ophæves og penge sættes ind på jubilæumsfonden.
8. Dato for budgetmødet.
Lørdag den. 16.11.2013, kl. 10.30 – 18.00, Budget forslag fra forskellige udvalg sendes til
Lene senest fredag de. 8.11, vi har det igen mandag den 11.11 til beskuelse / vurdering
Referent:
Palle Nielsen

