REFERAT
Bestyrelsesmøde
Tid: lørdag d. 6/4 2019 kl. 08.00.
Sted: Tjørnehøjhallen, Roskilde.
Deltagere: Palle Nielsen formand, Søren Hyllegaard næstformand, Flemming Stuhr, Sonja Ekstrøm,
Henrik Stuhr samt Charlotte Jensen. Udover bestyrelsen deltager DIF Forbundskonsulent Liselotte
Byrnak, Driftsleder Michael Yde og Udviklingskonsulent Rami Zouzou.
Afbud: Erik Nyblom, Bo Lorenzen.

1. Godkendelse af dagsorden
a. Ingen rettelser til dagsordenen. Dog har Bo meldt afbud pga. sygdom, så punkt 4 og 5
fremlægges i stedet af Palle Nielsen og Søren Hyllegaard.
2. Underskrive referat fra sidste b-møde
a. Referatet fra sidste møde blev underskrevet af de på mødet tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer.
3. Orientering fra driftsleder v/ Michael
a. Der er fremskridt med den nye mesterskabsdatabase. En medarbejder hos IKC er i
gang med at indtaste resultater i databasen. Version 2 af brugerinterfacet af databasen
er under udvikling.
b. En udspecificering af reglerne omkring hvornår der kan anvendes nybegynderlicens til
stævner er forsat under udarbejdelse. Der er blot tale om en udspecificering og ikke en
decideret ændring af de gældende regler.
4. Orientering fra kassereren v/ Bo
a. Rami Zouzou foreslår at de ansatte/frivillige udstyres med en Brobizz for at lette det
administrative arbejde med at føre bilag for køreture over Storebælt. Dette kan lade sig

gøre i de andre specialforbund. Der viste sig ikke at være stemning for dette i
bestyrelsen.
b. Der er kommet styr på fuldmagter/kontokig mv. i Sydbank.
c. IKC og driften har opsat kontoplan i Klubmodul. Vores konti i Sydbank og Klubmodul
matcher således nu.
d. Der har været lidt korrespondance frem og tilbage mellem kassereren, driften og
sportschefen. Kassereren har besluttet at IKC udarbejder fakturaer i Klubmodul når
der skal opkræves deltagerbetaling for eliteaktiviteter.
e. De ansatte og frivillige i Danmarks Brydeforbund skal fremadrettet aflevere bilag
digitalt via e-mail til kassereren.
5. Fremlæggelse af kvartalsregnskab v/Bo
a. Palle Nielsen og Søren Hyllegaard bemærkede, at der på sidste bestyrelsesmøde var
blevet besluttet, at der skulle have været fremsendt kvartalsregnskab for første kvartal
2019, inden bestyrelsesmødets afholdelse. Dette var ikke sket. Kvartalsregnskabet
forelå ligeledes ikke ved bestyrelsesmødet, så det blev ikke behandlet her.
b. Palle Nielsen indskærpede at ansatte og frivillige skal aflevere bilag ved kvartalets
afslutning, så det kvartalsvise regnskab kan blive så retvisende som overhovedet
muligt. Det vil i særlig grad være opportunt for eliten at have præcist overblik over
deres budget.
c. Beslutning: Kasserer Bo Lorenzen skal instruere bestyrelsen, ansatte og frivillige om
hvornår der skal afleveres bilag, kørsel mv. på årsbasis.
6. Evaluering af DM samt det uofficielle fristilsmesterskab v/Søren & Michael
a. Søren Hyllegaard foreslog at det uofficielle danske mesterskab i fristilsbrydning for
alderskategorierne Ungdom, Junior samt Senior udgår. Årsagen hertil er den lave
tilslutning i disse kategorier. Fristilsbrydningen skal forsat udvikles, så det bliver
muligvis muligt at afholde disse mesterskaber igen på lang sigt. Bestyrelsen vil

understøtte arbejdet ude i klubberne og indfører gerne kategorierne igen når den
kritiske masse er tilpas. Palle Nielsen argumenterede for at Seniorkategorien bør
bevares og udvikles.
b. Tilslutningen til det uofficielle mesterskab i fristilsbrydning er stor og der skønnes
potentiale til en forsat positiv udvikling. Vores Udviklingskonsulent har i slutningen af
2018 søgt midler i DIFs Initiativpulje, til fremme af fristilsbrydning i aldersgruppen 012 år.
c. Michael Yde er tovholder på opgaven at fremme vores uofficielle mesterskab for
seniorernes fristilsbrydning. Michael Yde indkalder til møde inden sommer, i denne
forbindelse fremsendes et oplæg til hvad der skal laves fra sommeren og frem mod
mesterskabet i 2020. Flemming Stuhr er fast tilknyttet projektet som bestyrelsens
udpegede person med ansvar for fremme af fristilsbrydning i Danmark.
d. Ændringer ved sæsonens officielle mesterskaber har givet anledning til at der skal
foretages en del ændringer i Mesterskabsregulativet. Michael Yde er tovholder på at
samle ændringsforslagene til et opdateret Mesterskabsregulativ, i denne forbindelse
forventes der afholdt et møde. Michael Yde indkalder til mødet, der ønskes afholdt
inden sommer.
e. Tilmeldingen til DM for børn og unge har foregået via Klubmodul for første gang.
i. Der har været en skærpet opmærksomhed fra driftens side ift. at formidle
tilmeldingsprocessen til klubformændene samt de klubmodulansvarlige i
klubberne. Formidlingen startede i efteråret og forløb lige frem til stævnedagen.
Nyhedsbrevene blev læst af modtagerne, men til trods for dette forholder flere
af klubberne sig først til det tilsendte dagen før tilmeldingsfristen. Det giver
stress, og det er uvist om det giver anledning til refleksion i de relevante
klubber.

ii. Driften har brugt mere tid end forventet på support, samt brandslukning efter
flytningen af DM Junior græsk-romersk. Behovet for support var væsentligt
større i et par klubber, hvor det virkede til at de ansvarlige i klubberne havde
meldt ’hus forbi’. Omvendt er tilbagemeldingerne fra andre klubber, at
tilmeldingen er forløbet gnidningsfrit.
iii. Der er utilfredshed i visse klubber over at der ikke tilmeldes som i gamle dage,
hvor der blev faktureret efterfølgende og ikke blev kontrolleret startlicens før
tilmelding. Når klubberne selv foreslår alternativer til tilmelding via Klubmodul,
så matcher de ikke de ønsker som bestyrelsen har udstukket til systemet.
f.

Beslutning: Det uofficielle danske mesterskab i fristilsbrydning for
alderskategorienerne Ungdom og Junior afholdes ikke fremadrettet. Seniorkategorien
afholdes forsat – dog skal der arbejdes målrettet med udvikling.

g. Beslutning: Tilmeldingsproceduren til DM skal ikke ændres.
7. Forslag til dommerrekrutteringsstrategi v/Palle
a. Rami Zouzou skal forsat hjælpe Thomas Nielsen med at lave udarbejde en
dommerstrategi. Rami Zouzou og Thomas Nielsen afholdte et møde ifm. AIR Cup. Der
skal arbejdes målrettet med at tage fat i 15-16 årige dommeraspiranter. Der er startet
arbejde omkring initiativet. Der blev ikke fremlagt en konkret
dommerrekrutteringsstrategi på bestyrelsesmødet.
b. Bestyrelsen drøftede et forslag fra Thomas Nielsen, der omhandler muligheden for at
indføre et årligt dommergebyr, som brydeklubberne skal betale.
c. Bestyrelsen drøftede det nuværende antal af dommere. Antallet er alarmerende lavt.
Der forventes en større naturlig afgang pga. alder de kommende år.
d. Det er ønskeligt at dommerrekrutteringsstrategien kan fremlægges inden
Repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen ønsker at der tydeligt fremgår hvad de
forskellige indsatser i strategien vil medføre af udgifter for Officialsudvalgets budget.

e. Såfremt det er nødvendigt kan der afholdes møde mellem driften og Officialsudvalget
inden da.
f.

Beslutning: Bestyrelsen fremsætter ikke et forslag til behandling på
Repræsentantskabsmødet vedr. et årligt dommergebyr.

8. Henvendelse vedr. indlemmelse af Armwrestling i DB regi v/Palle
a. Efter et indledende møde i foråret, arbejdes der nu på et fremtidigt samarbejde mellem
Danmarks Brydeforbund og Armwrestling.
b. Der skal laves forslag til indlemmelse af Armwrestling i forbundets love. Det er Palle
Nielsen der er tovholder på opgaven, og der skal sparres tæt med Danmarks
Idrætsforbund.
c. Bestyrelsen drøftede hvad forbundet skal have ud af en form for partnerskab med
armbrydning. Det er ønskeligt at partnerskabet vil øge det samlede medlemstal samt
skabe mere liv i klubberne.
d. Beslutning: Der skal udarbejdes et forslag til behandling på Repræsentantskabsmødet.
9. Initiativ om søgning af hovedsponsor til landsholdene v/ Søren
a. Søren Hyllegaard berettede at han forsat arbejder med sponsorudkastet. Navnlig er der
fokus på en potentiel problemstilling, hvor atleternes og forbundets sponsorer har
modstridende interesser. Slutresultatet skal være en løsning hvor begge parter
tilgodeses. Søren Hyllegaard og Palle Nielsen holder et møde med DIF mhp. at få
sparring. Søren Hyllegaard har allerede sparret med relevante erhvervsfolk som vi
tidligere har brugt som sponsorer. Dette med henblik på at afdække sponsorers behov
mv. Ligeledes skal sponsormaterialet gennemskueliggøre skatteregler/fordele mv. for
en potentiel sponsor. Der er budgetteret med at der sælges sponsorater i efteråret.
b. Der skal muligvis laves en separat strategi vedr. sponsorer. Hvordan skal pengene
fordeles, og hvordan skal pengene fordeles når vores atleter stiller op til forskelige ting.

Søren Hyllegaard er forsat tovholder. Der følges op på første bestyrelsesmøde efter
sommeren.
10. Orientering af Udviklingskonsulenten samt evaluering af strategiaftale v/ Rami
a. Nordeafonden er ansøgt om 2 transportable madrasser mere, da de er enormt
populære. Rami Zouzou bemærker at transport af madrasserne medfører udgifter for
forbundet.
b. Der er afholdt evalueringsmøde med julemærkehjem. De er interesseret i at forsætte
med samarbejdet. Indtil nu har det ikke været økonomisk attraktivt for forbundet. Der
har blot været tale om at det har medført god omtale af forbundet og brydesporten. Ift.
medlemsrekruttering har initiativet ikke givet nogen nævneværdig tilgang til
brydesporten.
c. Evalueringsmøde afholdt i december 2018.
i. Danmarks Brydeforbund er blevet sat følgende tre delmål af DIF:
1. 15 frivillige skal deltage på ’1-2 trænerkursus’. Kurserne skal udbydes
sammen med de andre kampsportsforbund. Skabelonen for kurserne
bliver udarbejdet i april måned.
2. Gennemføre 2 bryde camps for breddebrydere (med deltagelse af
elite/ATK teamet).
3. Udarbejde 3-8 YouTube videoer med emnet ’forberedelse til DM’. DIF
ønsker at der skal medvirke landsholdsbrydere. Rami Zouzou forsætter
planlægningsdelen ift. landsholdsdeltagelse, efter EM er overstået d.
15/4-19.
d. Vi afventer respons på vores ansøgning til DIFs Initiativpulje.
e. Vi modtog afslag på vores ansøgning til Friluftsrådet vedr. initiativ om beachwrestling.
Afslaget var ikke begrundet.
f.

Der kan konstateres medlemsfremgang for første gang i mange år.

g. Næste evalueringsmøde afholdes i juni 2019.
11. Eventuelt
a. Sonja Ekstrøm ønsker mere søgbar og overskuelig liste med de brydere som har opnået
teknikmærker i bronze/sølv.
b. Bestyrelsen drøftede at dersom der ikke afholdes Ideseminar forud for
Repræsentantskabsmødet, så bør der være en mere uformel debatform til
repræsentantskabsmødet. Gerne i form af håndsoprækning, ikke anvende talerstol osv.
I øvrigt afholdes Repræsentantskabsmødet som normalt. Michael Yde er forsat
tovholder på at planlægge dagen samt forventningsafstemmer med den ventede
dirigent samt referent.
c. Sonja Ekstrøm spurgte om der kan tilføjes felter med tekst på vores startlicenser.
Michael Yde svarede at vores leverandør er tidligere adspurgt om netop dette. Det er
ikke noget de tilråder og synes heller ikke motiverede for at udvikle løsninger omkring
denne slags ting. Dog er der tilføjet et unikt startlicens ID på startlicensen.

