Referat af Repræsentantskabsmøde
Tid

2. juni 2018 fra kl. 15:00 til 17:45

Sted:

Danhostel Kragebjerggård, Kragebjergvej 121,
5230 Odense M

Formand Palle Nielsen indledte med at byde alle velkommen og specielt til de to
æresmedlemmer Torben Lindby og Bent Lauritsen.
1) Valg af dirigent
På bestyrelsens opfordring blev Flemming Nielsen, AIR valgt som
dirigent.
Else Kilgod, AK Heros blev valgt som referent.
Dirigenten konstaterede at mødet var lovligt indvarslet og
beslutningsdygtigt ved
a) Afholdt mellem 15.maj og 15. juni
Varslet min 2 måneder før afholdelse
b) Dagsorden osv. offentliggjort 10 dage før afholdelse

2) Kontrol af stemmeberettigede
Dirigent
Der var fremmødt 17 stemmeberettigede.
3) Valg af stemmetællere
Der blev valgt 3 stemmetællere:
• Flemming Nielsen Heros
• Kenneth Hansen Herning
• Bjørn Ulriksen, BK Thor
4) Bestyrelsens beretning
Palle Nielsen
Formand

I forhold til DIFs medlemsregistrering er medlemstallene faldende.
Vi har besluttet at det vil være medlemsregistreringen i KlubModul,
der skal være retvisende for os, og alle klubber opfordres til at
registrere sig.
Klubberne opfordres til at lægge flere træningsdage ind i stedet for
som nu, hvor nogle kun har 2 dage om ugen.

Torben Lindby
Æresmedlem

Der kan godt bruges flere penge til trænerudvikling, og DB kommer
ud med et kæmpe underskud. Har I tænkt på økonomisk udvikling?

Else Kilgod
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Erik Nyblom
Næstformand

Vi har til morgen afholdt B-møde og budgettet er blevet revideret, så i
forhold til 2017 burde vi komme ud af 2018 med et meget bedre
resultat.

Palle Nielsen
Formand

Der er tænkt tanker, men på nuværende tidspunkt er der ikke noget
konkret på bordet.

5 a) Eliteudvalgets beretning
Eliteudvalget er i udlandet i øjeblikket, så de kan ikke kommentere,
men Erik Nyblom stiller sig gerne til rådighed hvis der er spørgsmål

5 b) Udviklingskonsulentens beretning
Torben Lindby
Æresmedlem

Hvis nogle klubber har brug for et spark i den rigtige retning, så
henvend jer til Rami. Og så en opfordring til klubberne:
Medlemsfremgang kommer i langt de fleste tilfælde pga. søskende, så
sørg for at nye folk bliver taget godt i mod

5 c) Officials udvalgets beretning
Else Kilgod
Officialudvalget

UWW har lavet nye regler for vægtklasser med 6 deltagere, og dette
har indflydelse på vort listeførersystem. Derfor er vægtklasser var 1 til
6 deltagere fremover i én pulje = Nordic system.
Fra 7 deltagere og opefter deler vi i DK stadig i to puljer = A & B

5 d) Breddeudvalg
Ingen beretning da breddeudvalget i 2017 var inaktivt.
5 e) Amatør- og ordensudvalget
Ingen beretning
_______________________________________

Else Kilgod

•

Årets kåringer

•
•
•
•
•

Drenge:
Ungdom:
Junior:
Senior:
Piger:

•
•

Årets leder:
Flemming Stuhr, Aars

Rasmus Ulriksen, BK Thor
Turpal Bisultanov, Herning
Nikolaj Mohammadi, BK Thor
Fredrik Bjerrehuus, Herning
Michelle Andreasen, Nakskov
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•
•

Årets Ungdomsklub:
Herning Brydeklub

•
•

Æres nål i sølv
Lene Søberg, AK DAN

6) Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
Lene Søberg
Kasserer

Det reviderede regnskabet er underskrevet af bestyrelsen her til
morgen.
Redegjorde for hvordan underskuddet på kr. 303.000,00 var opstået.
Den største post på ca. 80.000,- var hensættelse af feriepenge på nye
ansættelseskontrakter, desuden ikke budgetterede medaljepenge til
Mark, tabt arb.fortjeneste på 20.000,- til Lütfü Atay, nyanskaffelser,
etableringsomk. til KlubModul, samt højere udgiftet ifm. Thor Masters
og Kolding Cup.

7) DB’s virke i fremtiden
Palle Nielsen
Formand

Vores strategiske spor, fokuserer på tilgang, men vi vil også være
orienteret mod fastholdelse og frafald.
Ministævner og tumlehold hos klubber der ikke har det endnu skal
være nye tiltag.
Vi er en del af Idrættens kompetencecenter (IKC)
Ramis kontorplads koster gratis J
NKC er rigtigt godt etableret.

8) Budgettet for det kommende år
Bjørn Ulriksen
BK Thor

Bør vi ikke overveje om vi skal have en kasserer på honorarbasis som
er uden for bestyrelsen?
Fastsættelse af klubbernes kontingent til DB – uændret 5.000,Fastsættelse af startpenge til mesterskaber – uændret 150,- og 200,Fastsættelse af pris for startlicenser – 1,- 50,- 100,- 200,- 250,- 300,-

9) Behandling af indkomne forslag.
Forslag 1) Danmarks Brydeforbund ændring af licenser 2018
Erik Nyblom

Else Kilgod

Udvidelse af pgf 14, stk. 3. Bestyrelsen kan give fuldmagt til, at en
person kan få udstedt et debetkort eller dankort samt at
regnskabsfunktionen kan få rådighed over DB-s driftkonto i
pengeinstitut til brug ved ind- og udbetalinger.
pgf. 13, stk 1. rettes til ”ekstern regnskabsfunktion”. Resten som
foreslået.
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Torben Lindby
Æresmedlem

Hvem skal man henvende sig til med spørgsmål om bredde- og
udvikling, når der ikke er Breddeudvalg?

Svar

Vores udviklings konsulent Rami

Bjørn Ulriksen
BK Thor

Vi skal sikre at os, at det kun er de foreslåede ændringer med disse
justeringer der godkendes!

Bent Lauritsen
Æresmedlem

Udtrykker bekymring for at det er DIF, der både bogfører og laver
regnskab og at det er DIFs revisor der godkender regnskabet.

Rami Zouzou
Udviklingskonsulent

IKC er en forening som udgøres af specialforbundene.
_____________________________________________
Alle beretninger, regnskabet og budgettet enstemmigt vedtaget
De fremsatte forslag til ændring af DB´s love blev enstemmigt
vedtaget med de ændringer der er beskrevet af Erik Nyblom
En stemmeberettiget har forladt salen, så der nu er 16 tilbage.

10) Valg til bestyrelse og udvalg
a) Næstformand for 2 år
- Erik Nyblom afgår efter tur og er ikke villig til genvalg
Bestyrelsen foreslår Søren Hyllegaard, BK Thor - valgt
b) Kasserer for 2 år
- Lene Søberg afgår efter tur og er ikke villig til genvalg
Bestyrelsen foreslår Bo Lorenzen, AIR - valgt
c) B-medlem for 2 år
- Sonja Ekström afgår efter tur og er villig til genvalg – valgt
d) B-medlem for 2 år
- Peter Rafn afgår efter tur og er ikke villig til genvalg
Bestyrelsen foreslår Flemming Stuhr, Aars - valgt
e) B-medlem for 1 år (2 år i ulige år)
- post ledig efter Bo Lorenzens valg til kasserer
Bestyrelsen foreslår Charlotte Jensen, AK Heros – valgt
f) Suppleant til bestyrelsen for 2 år
- Charlotte Jensen overgået til B-medlem
Bestyrelsen foreslår Erik Nyblom, Herning - valgt
g) Medlem af amatør- og ordensudvalget for 2 år
- Flemming Nielsen afgår efter tur og er villig til genvalg - valgt
h) Suppleant af amatør- og ordensudvalget
- Michael Knoblauch afgår efter tur og er villig til valg – valgt.
Else Kilgod
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11) Fastsættelse af sted for næste ordinære repræsentantskabsmøde
Dirigent

Odense blev valgt, og datoen fastsat til 25. maj 2019

12) eventuelt
Else Kilgod

Beder klubberne overveje om de kunne tænke sig at byde ind på
Holdmesterskaberne for 2018 og 2019.
Ffi meldte sig til afholdelse af DM-hold lørdag den 1. dec. 2018
BK Thor tager DM-hold lørdag den 7. dec. 2019
Vil gerne takke Lene for hendes mangeårige virke som kasserer og
vort makkerskab gennem årene, og er glad for at Lene har lyst til at
fortsætte i Officialudvalget.

Palle Nielsen
Formand

Palle sagde tak til de afgående B-medlemmer med vin og blomster.
Der var ligeledes vin til dirigent og referent.

R-mødet afsluttet med 3 gange hurra for Danmarks Brydeforbund.

Referent
Else Kilgod

Else Kilgod

Dirigent
Flemming Nielsen
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