Danmarks Brydeforbund

Referat
Bestyrelsesmøde
Tid: fredag d. 10.04.2015 kl. 17.00 til kl. 19.30.
Sted: Scandic Hotel Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde.
Tilstede: Palle Nielsen formand, Erik Nyblom næstformand, Lene Søberg kasserer, Sonja Ekstrøm, Peter
Rafn, Amir Lavasani, Michael Yde (referent), Henrik Stuhr (afbud).

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent
i.

Ingen anmærkninger til dagsordenen, og Michael Yde er referent.

2. Underskrive referat fra sidste b-møde d. 28.2.2015
i. Der mangler underskrift fra Amir Lavasani for følg.: b-møde 23.5.2014, budgetmødet 25.10.2014
og b-møde 22.3.2014
ii. 28/2-referatet blev ikke underskrevet på bestyrelsesmødet.
3. Ideseminar – indhold, opgavefordeling mv. v/Michael
i. Det forventede dagsprogram til ideseminaret blev gennemgået. Enten Sonja Ekstrøm eller Peter
Rafn fremlægger forbundets nye frivillighedsstrategi.
4. Ny hjemmeside samt bestilling af- og database til startlicenser v/Michael
i.

Michael Yde redegjorde for det tilbud på ny hjemmeside samt ny startlicensdatabase der er
blevet indhentet i marts-april mdr. Der var ingen indvendinger, og Michael Yde forsætter
arbejdet med at få leveret den nye hjemmeside.

ii.

Der bliver en del manuelt arbejde ift. at migrere fra det gamle website til det nye. Her kommer
Erik Nyblom og Palle Nielsen til at udvælge og håndtere de dokumenter der skal gemmes. Her
er i særdeleshed tale om referater og gamle artikler der er gemt som tekstdokumenter på
webserveren. Palle Nielsen er tovholder på opgaven.

5. Elitens fremtid v/Erik
i.

Bestyrelsen har i uge 15 modtaget to ansøgninger fra hhv. BK Thrott og BK Thor om at blive
kraftcenter for Danmarks Brydeforbund. Disse ansøgninger vil blive behandlet af bestyrelsen.
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6. Valg af årets ungdomsklub, årets leder samt årets brydere
i. Bestyrelsen har godkendt eliteudvalgets indstilling til årets bryder. Bestyrelsen har
desuden udvalgt årets leder og årets brydeklub mv.
7. Dato for næste møde
i.

Næste bestyrelsesmøde er d. 29/5 kl. 19:00.

8. Eventuel
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