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Nyt er måske lidt frisk sagt. Af uforklarlige årsager kom DB bestyrelses referat fra 7.9.2013 ikke på DBs hjemmeside 
efter godkendelse. Der er tænkt nogle tanker siden. Der er blevet holdt møder med DIF og TD. DB bestyrelse har den 
16.11 afholdt budgetmøde. Nogle af beslutningerne i referatet er blevet påvirket af disse møder. Referatet i sin originale 
form kan ses HER 
(http://www.brydning.dk/brydningens%20abc/Dokumenter/Referater%20DB/2013/~/media/Dokumenter%20til%20upload/Refera

ter/Referat_B-m%C3%B8de%20DB_7_9_2013_Ballerup_til%20siden.ashx) 
Her følger nogle linjer ud fra referartet, inkluderende de påvirkninger der har medført ændringer efterfølgende. Derudover 
hvad vi ellers er klar til at melde ud. 
 
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. 
 
Ansættelse af deltids general sekretær 

 
Har været et ønske længe og vi luftede tanken på r-mødet. Egen deltids general sekretær blev drøftet, samt mulighed for 
at få løst opgaverne via DIF løsning, faktureret på time basis. DB hældte i første omgang til den driftssikkerhed der synes 
at være i DIF regi, men afhængig af hvordan vi griber ATK implementering an, kan det godt være at vi fordeler driften 
internt og honorer de personer der løser opgaverne. 
 
Kraftcenter for talent og elite 

 
Amir har lavet udkast til ny elite politik som er gennemgået og justeret med Erik og Palle.  Ambitionen var at starte et 
kraftcenter op efter sommerferien 2014. Der har været undersøgt flere forskellige muligheder og til sidst var det et 
samarbejde mellem DB, BK Thrott og Elitesport Aarhus som var i spil. Men vi kan ikke nå at få klubberne med på så kort 
tid. Der arbejdes i stedet på at etablere flere talentcentre, hvor et af disse på sigt skal blive kraftcenter. 
 
Udtrædelse, helt eller delvist af fordelingsnøglen 

 
Vi var opsatte på at træde ud af breddedelen på fordelingsnøglen (Fordelingsnøglen i DIF er en aktivitetsbestemt 
anordning som vi får vores DIF tilskud efter, penge som DIF får via tipsmidlerne). Og indgå i et udviklingsprojekt i 
samarbejde med DIF. Implementering og forankring af ATK skulle være omdrejningspunktet. 
Vi træder ikke ud af fordelingsnøglen, da vi bliver for låste i vores økonomi.. DB agter at bruge de tilskudsgivende 
aktiviteter til at implementerer ATK. Dette påvirker også den tilskudspolitik DB har haft til klubberne på selv samme 
aktiviteter som camps, brydeskoler og skolepartnerskabsaftaler. Der vil fra 1.1.2014 ikke længere blive givet tilskud til 
klubberne fra DB for at afholde camps, brydeskoler, skoleforløb og klubudviklingsprojekter. Forbundet 
kanaliserer i stedet pengene til ATK projektet. 
Der er udfærdiget et udkast til en detaljeret plan for ATK implementeringen. Bestyrelsen arbejder videre med det, og 
forventer at kunne præsentere det inden året er omme. Vi forventer at gå i gang januar 2014.  
ATK bogen er hos trykkeren lige nu.  
 
Budgetmødet 16.11.2013 

 
Budgettet er ikke helt på plads endnu. Vi forventer at præsentere det i næste uge. Det samme med referatet fra mødet  
 
Med venlig hilsen Palle Nielsen, formand DB 

 


