REFERAT
Bestyrelsesmøde
Tid: lørdag d. 25/5 2019 kl. 09.00.
Sted: Næsbylund Kro, Bogensevej 105, 5270 Odense.
Deltagere: Palle Nielsen (formand), Bo Lorenzen (kasserer), Sonja Ekstrøm, Henrik Stuhr samt
Charlotte Jensen. Udover bestyrelsen deltager Driftsleder Michael Yde og Flemming Nielsen.
Afbud: Søren Hyllegaard, Flemming Stuhr og Erik Nyblom.

1. Godkendelse af dagsorden
a. Ingen ændringer til dagsordenen.
2. Underskrive referat fra sidste b-møde
a. Referat underskrevet af de tilstedeværende medlemmer.
3. Orientering fra driftsleder v/ Michael
a. Tekniske opdateringer
i. Opdatering af mesterskabsdatabase – version 2.0 er udrullet i uge 21.
Indtastning af danske resultater er færdigt. IKC forsætter med at indtaste
internationale resultater.
ii. Hjemmesiden er opgraderet. Vi er ”bedre” kørende end mange forbund
der er større end os selv. Vi har nu et stærkt teknisk fundament til at
understøtte vores initiativer om tilgang/fastholdelse. Kalenderen på
hjemmesiden er opgraderet for at ensrette og fremme overskuelighed.
b. Promovere DM Senior Fristil
i. Indledningsvis har vi fået en DM dato, som er meget usikker og vil være
det indtil efteråret. Datoen er usikker da det ikke er realistisk at forudse
om de bedste danske brydere kan deltage en bestemt dag så langt ude i

fremtiden. Bestyrelsen ønsker at det prioriteres, at så
mange landsholdsbrydere deltager til DM senior som
overhovedet muligt.
ii. Bestyrelsen foreslår at vi i stedet overvejer weekenden hvor Sverige og
Norge afholder nationale seniormesterskaber 31/1-20 – 2/2-20. Michael
Yde foreslår i stedet denne dato for Sportschef Thor Hyllegaard.
iii. Der blev ikke udpeget en person fra bestyrelsen som skal bistå driften
med hjælp til at promovere DM Fristil, som afløser for Flemming Stuhr.
Dog har bestyrelsen godkendt at der på honorarbasis udføres grafisk
arbejde af en person der har meldt sig til opgaven.
iv. Kommunikation mellem Officialsudvalg og bestyrelsen.
1. Officialsudvalget afholder sit næste møde d. 7/9-19 ifm. dommer/listeførerkurset.
2. Vi har forsøgt en ordning hvor et bestyrelsesmedlem der også er
medlem af Officialsudvalget agerede bindeled mellem bestyrelsen
og Officialsudvalget. Denne løsning erstattes permanent med
følgende løsning:
a. Driften v. Michael Yde er med øjeblikkelig virkning
bindeled mellem Officialsudvalget og Danmarks
Brydeforbunds bestyrelse. Michael Yde sørger for at
orientere udvalget herom.
b. Som et supplement til postkassen Officials@brydning.dk
laves der en mailliste, hvortil der kan sendes post som alle
Officialsudvalgets medlemmer modtager.

c. Fælles postkasse med IKC Regnskab
i. På opfordring af IKC er der oprettet en fælles
postkasse for regnskab@brydning.dk. E-post i denne
postkasse bliver behandlet af IKC og arkiveret i en mappestruktur
efterfølgende.
d. Sager siden sidste bestyrelsesmøde.
i. Opsigelse af Udviklingskonsulenten.
Danmarks Brydeforbund afventer en skriftlig overdragelse efter
overleveringsmødet mellem Helge Mogensen fra IKC og
Udviklingskonsulent Rami Zouzou.
Al data på vores netværksdrev i IKC er overført til Palle Nielsen på
foranledning af IKC. Det skal snarest sorteres og placeres til opbevares
på Danmarks Brydeforbunds netværksdrev. Sidste dag
Udviklingskonsulenten er på kontoret er d. 29/5-19. IKC sørger for at
der sættes autosvar på postkassen. Palle Nielsen er tovholder på alle
opgaver vedr. opsigelsen af Udviklingskonsulenten.
ii. Omfordeling af arbejdsopgaver.
Efter opsigelsen af Udviklingskonsulenten, har der været behov for at
omfordele arbejdsopgaver. Forud for bestyrelsesmødet har bestyrelsen
modtaget et dokument med forslag til fordeling af arbejdsopgaver. De
fleste arbejdsopgaver er fordelt forud for mødet. Der er forsat enkelte
arbejdsopgaver som mangler en ny tovholder. Bestyrelsen behandlede
og vedtog forslaget.

Strategiske spor, evalueringsmøder, DIF Initiativpulje.
Palle Nielsen er tovholder på alt vedr. strategiske spor,
evalueringsmøder, osv. Palle Nielsen er tovholder på
anvendelse af de tildelte midler fra DIF Initiativpuljen.
Danish League.
Danish League har ikke fået udpeget en ny tovholder. Aktiviteten skal
planlægges til afholdelse senere på sæsonen end hidtil planlagt, da tidlig
afvikling besværliggører projektet. Det er nødvendigt at Sportschef Thor
Hyllegaard agerer indpisker i klubberne. Det er et helt nyt initiativ, og
formen er ukendt for brydedanmark. Klubberne skal hjælpes til at se
muligheder ift. at skabe hold. Klubberne skal motiveres til deltagelse, så
første år ikke bliver præget af klubber der følger med fra sidelinjen.
4. Fremlæggelse af kvartalsregnskab v/Bo
a. Kvartalsregnskabet (for perioden januar 2019-maj 2019) blev udleveret på
bestyrelsesmødet. Materialet blev gennemgået kort og der var ingen
anmærkninger fra bestyrelsen. Næste gang der fremlægges kvartalsregnskab er
forud for bestyrelsesmødet d. 7. september 2019.
b. Bo Lorenzen gjorde opmærksom på at det er uhensigtsmæssigt at fakturaer fra
United World Wrestling videresendes til ham, både tæt på og efter
betalingsfristen. Bestyrelsen besluttede: driften skal have adgang til UWW
postkassen, og dermed fungere som tovholder på at fakturaer bliver godkendt
og betalt. Der skal opnås ensretning, således at vi starter med at behandle
fakturaer den dag vi modtager dem. Dernæst er driften tovholder på at
fakturaen godkendes og videresendes til Bo Lorenzen snarest muligt og inden

for betalingsfristen. Denne fremgangsmåde praktiseres
allerede, til stor tilfredshed for driften/kasserer/IKC.
5. Gennemgang af forslag til lovændringer på R-møde v/Palle
a. Palle Nielsen fremlægger bestyrelsens forslag til ændring af lovene på
Repræsentantskabsmødet. Forslaget blev gennemgået kort af bestyrelsen,
hvilket ikke gav anledning til spørgsmål. Med lovforslaget skal der åbnes en
mulighed for at optage enkeltmedlemmer generelt. Lovforslaget fremstilles dog
da Danmarks Brydeforbund har modtaget en henvendelse fra en
sammenslutning af armbrydere, hvilket blev behandlet på sidste
bestyrelsesmøde.
Udarbejdelsen er sket som et samarbejde mellem Flemming Nielsen og Michael
Yde. Forslaget er udarbejdet med godkendelse af DIF Jura. Der er fundet en
løsning der sikrer enkeltmedlemmerne en rimelig demokratisk repræsentation
ved Repræsentantskabsmødet. DIF Jura, Flemming Nielsen og Michael Yde har
ved udarbejdelsen af lovændringen atter kunnet konstatere at Lovene for
Danmarks Brydeforbund trænger kraftigt til at blive ajourført.
b. Bestyrelsen besluttede enstemmigt at fremstille lovforslaget til
Repræsentantskabsmødet.
6. Regulering af budget ift. tilgang af arbejdsområder til driftsleder v/Palle
a. Med en stor tilgang af arbejdsopgaver til driftsleder Michael Yde reguleres
ansættelsesforholdet. Bestyrelsen beslutter i denne forbindelse at Michael Yde
overgår til at være fast aflønnet med en løn svarende til 60 timer pr. måned.
Ansættelseskontrakten skal laves på ny så den er tilsvarende de kontrakter som
IKC anbefaler forbundene at benytte. Timenormen på 60 timer skal evalueres i

december 2019. Der skal tages højde for den nye Ferielov.
Palle Nielsen er tovholder på opgaven.
7. Ny breddestrategi v/Palle
a. Palle Nielsen vil fremlægge en ny breddestrategi på Repræsentantskabsmødet
under punktet ’Fremtidens virke’.
b. Vi har haft en Udviklingskonsulent som er ”konsulent”. Fokus har lagt på de
klubber, hvor der var et solidt fundament for at bygge videre. Fokus skal nu
rettes mod de mindre klubber. Vi skal være bedre til at fokusere og have færre
indsatsområder. Der er for mange ’enkeltmandsklubber’, hvor klubbens
overlevelse står og falder på 1-2 personer. Vi skal tilbage til at etablere nye
brydeklubber. Vi skal lave underafdelinger med brydning i eksisterende
flerstrengede idrætsforeninger. Hvis der i en nystartet brydeklub ikke er basis
for decideret brydetræning, så kan der i stedet fokuseres på at afholde træning
for tumlingehold eller koncepter med kamplege for større børn. Fristilstrænere
og fristilsbrydning skal være med til at bære den nye retning. Vores resultatmål
er at skabe 10 nye brydeklubber inden projektperiodens udløb.
c. Den nye medarbejders ressourcer skal prioriteres nøje. De stærkeste
brydeklubber skal ikke forfordeles ift. fx klubbesøg.
d. Ved udarbejdelse af en breddestrategi skal der laves et grundigt analysearbejde,
herunder skal styrker og svagheder i hver enkel brydeklub kortlægges.
8. Ansættelse af ny medarbejder v/Palle
a. Stillingen skal sammensættes og annonceres efter Danmarks Idrætsforbunds
forskrifter. Der forventes at kunne opslås stillingsopslag og startes
ansættelsessamtaler straks efter bestyrelsesmødet d. 7. september 2019.

Ansættelsesforløbet koordineres af Palle Nielsen med hjælp
fra næstformand Søren Hyllegaard, samt ekstern assistance
fra IKCs leder Helge Mogensen og vores DIF konsulenter
Liselotte Byrnak og Søren Seier Christensen. Bestyrelsen ønsker at den nye
medarbejder kan tiltræde stillingen d. 1. oktober 2019. Bestyrelsen holdes
orienteret løbende. Det indledningsvise arbejde vil starte når
Repræsentantskabsmødet er overstået. Repræsentantskabet skal have lejlighed
med at komme med forslag og ønsker til R-mødet. Der er ikke kandidater i
kikkerten pt.
9. Danmark arrangerer NM senior i 2020 v/Palle
a. Der skal være mulighed for at alle brydeklubber kan søge værtsskabet for NM
Senior 2020. Opfordringen til at byde ind på værtsskabet skal meldes ud
snarest, dog foreligger der endnu ikke en dato for NM Senior. Bestyrelsen er
bekendt med at dette er uhensigtsmæssigt og Thor Hyllegaard skal vælge en
dato i samarbejde med det nordiske brydeforbund.
b. Michael Yde er tovholder på det indledende arbejde med at finde en værtsklub
for mesterskabet.
10. Planlægning af R-møde 2019 samt kandidater til bestyrelsesposter v/ Palle
Michael Yde skal forud for Repræsentantskabsmødet tage kontakt til Jesper
Kierkegaard Hansen og spørge hvorvidt han ønsker at modtage valg til bestyrelsen.
11. Udvælgelse af Årets leder samt årets klub 2018 v/ Palle
Bestyrelsen besluttede at udnævne følgende til Repræsentantskabsmødet: AK Heros
kåres som årets klub. John Vestergård kåres som årets leder.

12. Eliteudvalget har d. 21. maj 2019 indstillet følgende brydere:
Eliteudvalget har forud for mødet indstillet brydere til kåring.
Bestyrelsen tiltrådte nedenstående liste:
Drengebryder: Rasmus Ulriksen, BK Thor.
Ungdomsbryder: Turpal Bisultanov, Herning BK.
Juniorbryder: Nikolai Mohammadi, BK Thor.
Seniorbryder: Rajbek Bisultanov, Herning BK.
Pige/Kvindebryder: Maria Willumsen, AK Heros.
13. Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 7. september 2019 kl. 10.00 i Odense. Mødet
afholdes samtidigt med dommer-/listeførerkursus sammesteds. Mødet afsluttes med
aftensmad.
14. Eventuelt
Intet.

