REFERAT
Bestyrelsesmøde
Tid: lørdag d. 19/01 2019 kl. 08.00-10.00.
Sted: Sydbank Arena, Ambolten 2, 6000 Kolding.
Deltagere: Palle Nielsen formand, Søren Hyllegaard næstformand, Bo Lorenzen kasserer, Sonja
Ekstrøm, Henrik Stuhr, samt Charlotte Jensen. Udover bestyrelsen deltager driftsleder Michael Yde og
Udviklingskonsulent Rami Zouzou.

1. Godkendelse af dagsorden
a. Der var ingen ændringer.
2. Underskrive referat fra sidste b-møde
a. Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
3. Orientering fra driftsleder v/ Michael
a. Mesterskabs database.
i. Når der er udført vejledninger, de relevante resultater er fremskaffet samt
estimeret hvor længe arbejdet vil tage, kan IKC påbegynde tastearbejdet.
Arbejdet med mesterskabsdatabasen har måtte nedprioriteres grundet en
større arbejdsbyrde omkring årsskiftet.
4. Omplacering af opgaver mellem Officialsudvalget og driften v/Michael og Sonja
a. Bestyrelsen samt ansatte har modtaget et udkast til en opgavefordeling mellem hhv.
driften og officialsudvalget forud for dette bestyrelsesmøde. Udkastet har nogle få
ændringer hvor visse opgaver omkring fx DM, medaljer og regulativer skifter hænder.
b. Muligheden for at ansøgninge om dispensation for indløsning af startlicenser afskaffes,
således disse ikke længere skal behandles.
c. Stævnearrangørerne tager i højere grad forskelligartede ny-/begynder/level brydere
med til de etablerede cupstævner. Dette har medført at det skal udspecificeres hvornår

der skal indløses hhv. nybegynder- og alm. startlicens for at deltage i et specifikt
stævne.
d. Bestyrelsen havde ingen indvendinger til det fremsendte. Sonja Ekstrøm og Michael
Yde vil snarest efter mødet behandle skrivelsen en sidste gang, hvorefter den nye
opgavefordeling automatisk tiltrædes af bestyrelsen. Sonja Ekstrøm orienterer
Officialsudvalget.
5. Opfølgning vedr. overdragelse af kassererfunktion v/ Bo
a. Overdragelsesforretningen er afsluttet og Bo Lorenzen er helt inde i forbundets
økonomiske sager nu. Der mangler at blive underskrevet en enkelt fuldmagt i Sydbank.
Der er fakturaer der smutter lejlighedsvis, men det er sjældent.
b. Bo Lorenzen efterlyser mere orden når der fremsendes opkrævninger til ham mhp.
betaling. Det er besværligt at modtage samme opkrævning fra flere personer ad flere
omgange med uges mellemrum. Ligeledes modtager Bo Lorenzen links til
onlinebetaling af diverse opkrævninger, dog er logininformationerne ikke overdraget
til Bo Lorenzen. Der skal strammes op på disse punkter.
c. Bo Lorenzen ønsker at forbundets kontoplan kopieres til forbundets
Klubmodulopsætning. Michael Yde kontakter forbundets kontaktperson i IKC og er
tovholder.
d. Bo Lorenzen ønsker at U23 landsholdets opkrævninger snarest foretages via
Klubmodul. Der skal laves aftaler med forbundets Sportschef Thor Hyllegaard herom.
Bo Lorenzen er tovholder.
6. Fremlæggelse af kvartalsregnskab v/Bo
a. Det første kvartalsregnskab forventes fremlagt i februar-marts 2019.

7. Orientering fra Officialsudvalget, herunder kontrol af startlicenser v / Sonja
a. Den automatiske fornyelse af startlicenser er gået godt. Der har været omtrent den
ventede mængde henvendelser fra både klubber og forældre. Det anslås ca. 75% af
bryderne har fået gentegnet deres startlicens ved årsskiftet.
b. Der skal forsat være fokus på at alle henvendelser til Officialsudvalget går gennem
officials@brydning.dk, samt at der svares fra postkassen. Det er positivt at
kommunikationen mellem klubber, ansatte og de frivillige i Officialsudvalget forløber
bedre nu.
c. Der er forsat ’geografiske’ udfordringer med manglende indløsning af startlicenser.
Endvidere opledes der til stadighed at stævnearrangører eller holdledere mener, at
man ikke benytter startlicens til et givent stævne. Henrik Stuhr deltager til næste
stævne i Aalborg d. 9/2, hvor han forestår kontrol af startlicenser sammen med
Flemming Stuhr.
d. Der er blevet godkendt et antal ansøgninger om æresnåle.
8. Dommerrekruttering v/Palle
a. Thomas Nielsen fra Officialsudvalget har fremsendt en skrivelse om
dommerrekruttering inkl. økonomi til forbundets formand Palle Nielsen. Palle Nielsen
vil efter mødet fremsende skrivelsen til bestyrelsen.
Skrivelsen indeholder følgende emner: Mangel på dommere. Etablering af Ungdoms
dommerklub. Indførelse af nyt årligt dommergebyr til brydeklubberne, hvor beløbet
skal gå til dommerrekruttering samt betaling af kørsel. Stævnearrangørerne skal sikres
der kommer et antal dommere. Maksimumgrænsen for skattefri godtgørelse er højere
end det beløb som udbetales – derfor ønskes godtgørelsen hævet. Der forventes et
rekrutteringspotentiale jf. de strategiske spor.
b. Bestyrelsen drøftede kort det fremlagte og besluttede følgende:
i. Et nyt årligt dommergebyr skal behandles på Repræsentantskabsmødet.

ii. Thomas Nielsen bedes fremlægge en konkret strategi samt tilhørende
initiativer. Dette skal gøres i samarbejde med Udviklingskonsulent Rami
Zouzou. Bestyrelsen.
9. Fristilsbrydning m/k – tydeliggørelse af indsats og opfølgning v/Palle
Bestyrelsen havde en generel drøftelse om fristilsbrydning.
a. Bestyrelsen opfordrer til, at alle de brydeklubber der ikke allerede har implementeret
fristilsbrydning i klubben, kommer i gang nu. En kulturændring i dansk brydning er
væsentlig. Endvidere er det bestyrelsens holdning, at enhver brydeklub kan lave fristil
på sin egen måde. Endvidere ønsker bestyrelsen at implementering af fristilsbrydning
bliver taget op som en debat på Repræsentantskabsmødet.
b. Bestyrelsen drøftede kort muligheden for helt at afskaffe Ideseminaret, og i stedet lade
repræsentantskabsmødet d. 25/5-19 fylde hele dagen.
10. Orientering fra Nordisk møde v/Palle
a. Erik Nyblom deltog til nordisk møde d. 7/12-18 i Helsinki på vegne af Danmarks
Brydeforbund.
b. Erik Nyblom har refereret at følgende blev drøftet på mødet:
i. Der arbejdes videre med at vedligeholde en fælles nordisk kalender. Den skal
indeholde de væsentligste stævner. Der er givet håndslag på opbakning til
hinandens stævner med deltagelse og hensyn i planlægning. Håndslaget
involverer at hvert forbund deltager i min. et ungdoms- og et seniorstævne hos
de andre nationer.
ii. Der arbejdes stadigvæk med udvikling af et nyt fælles listeførerprogram. GDPR
er også i denne sammenhæng en udfordring.
iii. Det drøftedes på mødet, at disse møder fremadrettet bør afholdes via Skype
eller lign. Danmarks Brydeforbunds ønsker ligeledes at denne løsning anvendes
fremadrettet.

11. Henvendelse vedr. indlemmelse af Armwrestling i DB regi v/Palle
a. Palle Nielsen er blevet kontaktet af Tonny Christensen, der er udpeget af det
internationale armbrydningsforbund som værende ansvarlige for denne sports
udvikling i Danmark. Essentielt set er det forbundets ønske at sporten organiseres
under Danmarks Brydeforbund.
b. Bestyrelsen besluttede at Palle Nielsen er tovholder på opgaven. Palle Nielsen og Søren
Hyllegaard holder et indledende møde med Tonny Christensen.
12. Initiativ om søgning af hovedsponsor til landsholdene v/ Rami
a. Søren Hyllegaard præsenterede ved mødet et udkast til et nyt sponsorkoncept for
landsholdene. Der er aftaler om 2 sponsorater allerede.
Muligheden for sponsorer på trikoterne, samt muligheden for både individuelle samt
forbundets sponsorer skal undersøges. Søren Hyllegaard er ny tovholder på opgaven
vedr. sponsorkoncept mv.
Der er søgt erfaringsudveksling hos de andre specialforbund i IKC. Der opereres ikke
med fælles sponsoraftaler i de andre forbund, hvorved muligheden for
erfaringsudveksling er afdækket og aspektet er opgivet.
13. Orientering af Udviklingskonsulenten samt evaluering af strategiaftale v/ Rami
a. Der blev afholdt evalueringsmøde i december. Her deltog Søren Seier Christensen fra
DIF, Rami Zouzou samt Palle Nielsen.
b. Danmarks Brydeforbund er på rette vej i implementeringen af vores strategiske spor.
Rami Zouzou vil fremsende den skriftlige evaluering til bestyrelsen snarest.
c. 19 brydeklubber har et eller flere tumlingehold. Forbundet er blevet evalueret ’grøn’
på sporet ”tilgang/rekruttering”. Fremadrettet skal vi kunne kvalitativt kunne bevise
specifikke elementer i sporet så som forældrekontakt, opfølgning på overgang fra
tumling til rigtig bryder, kvalitetskontrol mv. Vi blev evalueret farven ’gul’ ift. vores

procesmål omkring tilgang af medlemmer. Dette forårsages af, at medlemstallene for
2018 endnu ikke foreligger.
d. DIF opfordrer generelt til en holdningsændring ”Nu skal der være fokus på at lade falde
hvad der ikke kan stå”. Det er DIFs opfordring, at specialforbundene ikke skal bruge
kræfter på initiativer i en idrætsforening, som forventeligt vil ’falde på jorden’. Der skal
til stadighed være fokus på kvalitet i stedet for kvantitet.
e. Rami Zouzou sender evalueringen, samt andre relevante dokumenter til bestyrelsen. Vi
bliver evalueret næste gang før sommeren 2019.
f.

Bestyrelsen drøftede evalueringen som blev fremlagt af Rami Zouzou. Bestyrelsen
besluttede herpå:
i. Små ministævner i klubberne skal muligvis afholdes oftere og under mindre
formelle former ift. tilmelding, dommere mv. Kulturen for ministævner bør
ligeledes drøftes på Repræsentantskabsmødet.

14. Næste møde
a. Lørdag d. 6/4-19 i Roskilde ifm. DM Senior. Bo Lorenzen sørger for lokale og
forplejning.
15. Eventuelt
a. Rami Zouzou beretter at han har søgt økonomisk støtte fra hhv.:
i. En pulje i fritidsrådet til et initiativ om Beachwrestling.
ii. DIF Initiativpuljen til økonomisk støtte for medlemstilgang specifikt for
fristilsbrydning. Udkastet sendes til bestyrelsen. Vores forbundskonsulent i DIF
vil gerne understøtte vores ansøgning, da den ligger i tråd med vores
strategiske spor. Der forventes 6 ugers behandlingstid på ansøgningen.
b. Der sprang i januar 2019 et vandrør i DIFs kælder. Dette gav anledning til en
oprydningsrunde i vores opbevarede ting. Dog har vi ikke mistet noget som vi ikke
kunne undvære. Det er hovedsageligt gamle regnskaber der er gået tabt.

c. Driften kom med en anke til bestyrelsens medlemmer om at benytte
bestyrelsen@brydning.dk når der sendes post. På denne måde er det nemmere at
fremsøge gamle e-mails for alle parter. Hertil sikres der, at enkelte
bestyrelsesmedlemmer ikke bliver glemt når der sendes post. Endvidere vil det
lejlighedsvist være til stor hjælp for forbundets ansatte, der modtager store mængder
e-post.

