Danmarks Brydeforbund
Budgetmøde
Tid og sted: lørdag den 25.10.2014 kl. 10.00 til kl. 16.00. Hotel Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250
Odense
Tilstede: Palle Nielsen formand, Erik Nyblom næstformand, Lene Søberg kasserer, Sonja Ekstrøm, Peter
Rafn, Amir Lavasani, Michael Yde
Ikke til stede: Henrik Stuhr
Referent: Sonja Ekstrøm
1.

Budget 2015 v/ Lene, (120)

Budgetforslaget for 2015 blev fremlagt af Lene samt gennemgået og diskuteret. Der er bevilliget
ekstra penge til eliten for at imødekomme forberedelserne til bl.a. VM i Las Vegas, som er en OL
kvalifikationsturnering.
Første udkast af budgettet med et minus på 5.550 kr., blev godkendt på mødet.
2.

ATK og drift 2015 v/ Palle og Michael (60)

ATK bogen er udarbejdet og sendt til alle klubber. Det er planen at ATK bogen fremadrettet også
skal kunne hentes som PDF fil og som E-bog.
Der var styregruppemøde med TD d. 23. oktober 2014, hvor der var tilfredshed med ATK
implementeringen.
Den fremadrettede drift af ATK i 2015 vil forløbe med Michael Yde som tovholder og med det
eksisterende trænerteam bestående af Szymon, Håkan og Thor. I 2015 vil Palle ikke længere
være projektansat.
Januar og februar måned vil være en hektisk periode i forhold til trænerkurser og
teknikprøvemærker grundet DM for juniorer og ungdom.
Bryderne skal fremadrettet indløse og fremvise startlicens forud for deltagelse til
teknikmærkeprøverne. Dette gør sig gældende for alle teknikmærkeprøver.
Der har gennem de senere år været et fald i antallet af udstedelse af startlicenser. Vi har
konstateret at brydere har stillet op til både stævner og mesterskaber uden startlicens. Det skal der
strammes op på, da det selvsagt betyder faldende indtægt og ikke mindst devaluerer betydningen
af startlicensen.

Startlicensen vil blive påført et klistermærke som synliggør det teknikmærke som er bestået.
ATK teamet mente, at trænerkurserne bør omdannes til hhv. guld-, sølv- og bronzetrænerkurser,
således at de rettes mod teknikmærkerne.
3.

Frivillighedsstrategi (DIF), v/ Palle (30)

DIF har bestemt at specialforbundene skal udfærdige en frivilligstrategi til opkvalificering af
frivillige. I DB regi skal arbejdet med denne strategi ligge i officials udvalget, hvor Sonja skal være
tovholder på projektet og Peter skal hjælpe til med arbejdet. Palle og Michael har forskelligt
materiale, som der kan startes med.
4.

Info fra DIF budgetmøde, v/ Palle (15)

I år var DB repræsenteret ved Frans Gufler, hvor hovedfokus var på matchfixing. Desuden var der
fokus på fordelingsnøglen, hvilket dog ikke har betydning for DB, da vi er trådt ud af denne.
DIF årsmøde ligger den 1. lørdag i maj, hvor Palle deltager, mens Peter vil deltage i næste års DIF
budget møde der ligger 1. lørdag i oktober. Disse datoer vil indføjes i DBs kalender for 2015.
5.

Repræsentation ved internationale mesterskaber, v/ Palle (15)

Der var en generel drøftelse af repræsentationen ved internationale stævner. Palle vil gerne have
Erik med, grundet Eriks internationale erfaring og at det har en god signalværdi, når to
repræsenterer DB ved de internationale stævner.
6.

Ansættelse af generalsekretær, v/Amir Lavasani

Palle stopper med driftsopgaverne d. 31. december 2014.
Ansættelsen af en generalsekretær samt de opgaver som en generalsekretær skal varetage blev
drøftet.
Der var enighed om, at disse opgaver skal defineres. Michael Yde starter pr. 1. januar på opgaven
som generalsekretær og aflønnes med 5000 pr måned inkl. feriepenge.
7.

Brydemæssige resultater anno 2014, v/Amir Lavasani

De brydemæssige resultater for 2014 blev diskuteret og i forhold til TD, så er resultatmålene nået
på seniorplan. Resultaterne for ungdoms- og juniorbrydere blev ligeledes diskuteret, hvor der blev
draget parallelle til vore nordiske naboers resultater.
I den forbindelse blev ræsonnementerne for vores egne udtagelsesprocedurer drøftet med
inkludering af Norges tilgang. Eksempelvis, så sender vi og Norge begge brydere til EM ungdom,
hvor der opnås stort set samme resultater. Norge vælger dog at sende de samme brydere til VM,
mens vi fravælger vi at sende brydere afsted. Dette resulterer i en bronzemedalje til Norge.
Thor indkaldes til næste møde, da det overordnet er eliteudvalgets opgave at varetage
udtagelsesprocedurerne.
8.

Forhåndsgodkendelse af elite budget, v/Peter Rafn

Til bestyrelsen var der, pr mail, udmeldt at elitebudgettet for 2015 var forhåndsgodkendt af Palle.
Der var blandt bestyrelsens medlemmer utilfredshed med fremgangsmåden for denne
godkendelse, da budgettet ikke forud var forelagt bestyrelsen. Palle kunne forklare, at
forhåndsgodkendelsen skyldes, at TD havde sat en deadline for elitebudgettet, som lå før det
planlagte DB budgetmøde. Det blev diskuteret, at DB’s budgetmøde for fremtiden skal lægges før
elitebudgetmøde i TD regi.
9.

Dato for næste møde.

Næste møde afholdes enten den 17. eller den 24. januar.
10.

Ingen.

Eventuelt

