Referat af Repræsentantskabsmøde
Tid:
25. maj 2019 fra kl. 13:00 til 16:45
Sted:
Næsbylund Kro & Hotel, Bogensevej 105, Odense.

Formand Palle Nielsen indledte med at byde alle velkommen og specielt til æresmedlem
Torben Lindby.
1) Valg af dirigent
På bestyrelsens opfordring blev Flemming Nielsen, AIR valgt som
dirigent.
Jesper Kierkegaard Hansen, KIF Brydning 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 13 stemmeberettigede, heraf 8 repræsentanter fra
klubberne og 5 repræsentanter fra bestyrelsen.
3) Valg af stemmetællere
Der blev valgt 3 stemmetællere:
• Peter Rafn, Favrskov Brydeklub
• Peter Jensen, BK Thor
• Henrik Clausen, KIF
4) Bestyrelsens beretning
Palle Nielsen
Formand

Velkommen til æresmedlem Torben Lindby, formænd fra klubber og
andre. Der har været medlemsfremgang for første gang i ca. 5 år.
DB vil fortsat samarbejde med Team Danmark. DB vil gerne arbejde
med fristilsbrydning. Der er søgt penge til det nye konsulentarbejde
øremærket fristil. Skolesamarbejde nævnes som et stærkt værktøj og
det opfordres at benytte det.
Byggeriet af BK Thor Ns nye brydearena kommer hele brydedanmark til
gode. Tak til Thor Hyllegaard for hans arbejde.

Torben Lindby
Æresmedlem

Imponerende hvad der er skabt omkring BK Thor N og DB Elitearbejde.
Der er et åbent markede for at arbejde med børn i alderen 9-12 år.

Jesper Kierkegaard Hansen
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DB siger at der er fokus på fastholdelse af børn i alderen 12+, men
klubberne er dog ikke gode til det. Der er meget lav tilmelding til DM.
Elitearbejdet er på et meget højt niveau. Kravene er høje og niveauet
ligeså. En bryder på 15 år skal vælge om de vil være elite. De fleste
prioriterer anderledes.
Eliteudvalget gør hvad de skal, der er bare en konsekvens deraf. En
løsning kunne være en dialog om, hvad der skal ske med dem, der ikke
vil være en del af dette.
Hvorfor er Rami blevet afskediget?
Peter Jensen
BK Thor

Alle klubber har det problem. Vi skal have tilgang fra forældre som der
er tendenser fra andre forbund. Klubkulturen har ændret sig de seneste
år. Mange unge har fokus flere steder. Udviklingstrup er en start på en
løsning.

Marie Christensen
FFI

De unge vi mangler i FFI, er med til at være rollemodeller. De er vigtige
for det sociale og for de små.

Niels Hansen
KIF

Det er et stort problem at fastholde de unge. Der skal være
konkurrencer for dem som ikke er elitebrydere.

Flemming Nielsen
Heros

Der må gøres noget. Hvad er der for bredden efter udviklingstruppen?
Der skal gøres noget for de juniorbrydere som ikke er en del af eliten.

Palle Nielsen
Formand

Der gemmer sig nok brydere i DK som ikke gider til DM. Det er et
problem. Vi er ikke de eneste. Klubberne skal være klar til at finde
potentielle trænere blandt disse bredde-brydere.

Peter Jensen
BK Thor

Hvor mange snakker man om med hensyn til juniorbrydere der ikke
stiller op til DM? Det er nok ikke mange. Peter vil gerne stille sig til
rådighed for et arbejde for disse.

Niels Hansen
KIF

Vil Palle Nielsen erkende, at der er få aktiviteter for denne gruppe?
(Palle Nielsen svare Ja) Disse aktiviteter bør være korte og lokale

Frank Zielke
Odin

Det er svært at fange nye brydere i alder 15+. I stedet bør fokus være på
fastholdelse af de yngre som har nemmere ved at blive introduceret til
brydning.

5 a) Eliteudvalgets beretning
Thor Hyllegaard
Sportschef

Et fantastisk år. 3 internationale medaljer og meget mere, mens U23
landsholdet har præsteret godt. 2018 betød et farvel til Mark O Madsen.
Ved ændringer i Team Danmark, kan der være risiko for krav til
præstationer i 2019 og 2020. Team Danmark kigger kun på senior,
uagtet medaljer til U23.
Der er søgt penge til trænersamarbejde. Projektet går ud på at øge
samarbejde blandt trænere i DK. I projektet inviteres udvalgte
klubtrænere på tur til en samling i Kasakhstan. Der arbejdes også på en
tur til Ungarn.

Jesper Kierkegaard Hansen
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Eliteudvalget følger tæt breddearbejdet. Jo større bredde jo bedre for
eliten. Ros til udviklingstruppen.
Torben Lindby
Æresmedlem

Tillykke med de fine resultater. Fantastisk arbejde i elitearbejdet.

Teddy Toft
AK Jyden

Hvad er tankerne ift. pigebryderne og eliten hertil?

Thor Hyllegaard
Sportschef

Vi kigger med stor interesse på pigebryderne i Danmark, men det er
stadig for smalt til et landshold. Som ved drengene, så kigger Team
Danmark kun på senior resultater.

5 b) Officials udvalgets beretning
Ingen kommentarer eller spørgsmål.
5 c) Amatør- og ordensudvalget
Ingen beretning

5 d) Udviklingskonsulentens beretning
Palle Nielsen
Formand

Rami blev afskediget, da han ikke var den rigtige mand ift. de
målsætninger og tiltag DB har sat. Han er en god idémand, men der var
brug for en arbejdsmand, som kan arbejde bedre på færre fronte. Der
bliver højst sandsynligt ikke brugt kræfter på julemærkehjem igen.

Torben Lindby
Æresmedlem

Der er ikke sket meget nyt under Ramis periode. Mange er blevet
introduceret for brydning, få fortsætter. Erfaring i KIF viser at det var
mund til mund, som skabte medlemmer. Det er således kvaliteten af
træningen som bliver formidlet videre. DB vil dog stadig ikke have et
trænerudvalg, selvom man kan se på eliteudvalget hvad det kan skabe
for eliten.

Niels Hansen
KIF

Det giver meget at de frivillige arbejder for det de tror på, her relateret
til julemærkehjemmet.
--Årets kåringer
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.
Årets leder:
John Vestergaard, Herning Brydeklub

Jesper Kierkegaard Hansen
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Årets ungdomsklub:
AK Heros
5 e) Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
Bo Lorenzen
Kasserer

Det reviderede regnskabet er underskrevet af bestyrelsen her til morgen.
Indtægterne blev lidt højere end beregnet, omkostninger blev lidt lavere.
Resultat på ca. DKK 67.000.

Flemming Nielsen
Heros

Hvor ligger udviklingstruppen? Kan det føres ind i regnskabet så det er
lettere at se?

Bjørn Ulriksen
BK Thor

Konklusion: Udviklingstruppen er selvfinanciererne. (Bo Lorenzen
bekræfter)

Bo Lorenzen
Kasserer

Tager forslag om at fører udviklingstruppen som en post for sig selv i
regnskabet videre på budgetmøde.

6) DB’s virke i fremtiden
Palle Nielsen
Formand

Der ligger koncepter klar i skuffen for 12-16 årige. Det skal bare findes
frem. Her nævnes to stævnekoncepter for denne målgruppe på
breddeniveau.
DB vil fokusere kræfter på at opstarte nye afdelinger i nye byer. Fx
brydeafdelinger i gymnastikforeninger. Ideen om satellitklubber er lidt
lunken.
Det ønskes at øge indsatsen for mindre klubber der har brug for hjælp.
Konsulenten skal for alvor ud til de små klubber. Dette vil nok gå ud
over de større klubber, som ikke på samme måde har brug for hjælp.
Den nye konsulent ansættes i samarbejde med DIF. Der forventes en
ansættelse d. 1. oktober 2019.

Flemming Nielsen
AK Heros

God ide med hjælp til mindre klubber. Svært at lave nye klubber uden
en træner. Der skal ske noget med træner udviklingen.

Teddy Toft
AK Jyden

Det er meget svært at starte nye klubber op. Tilgang for 14-20-årige.
Han oplever at de nye som starter kommer 4-5 gange og så stopper de
uden varsel.

Asbjørn Joensen
AIR

Ansættelsen af ny konsulent. Hvad skal det indeholde?

Palle Nielsen
Formand

Der skal analyseres først. Det kræver stort samarbejde at starte en ny
klub eller underafdeling. Der skal sættes massivt ind. Dette sætter krav
til den nye konsulents kompetencer

Marie Christensen
FFI

Gode erfaringer med at dele holdene op under træning, så nye
medlemmer kommer ind på et hold med tilpas niveau.

Jesper Kierkegaard Hansen
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Niels Hansen
KIF

Når der skal hjælpes i mindre klubber, bør der tages fat i de større
omkringliggende klubber, samt deres større bredde-brydere.

Henrik Clausen
KIF

Satellitklubber må være en nem måde at starte en ny klub op.
Skolekonceptet kan være en måde at skabe tilgang ved konkurrence
mellem skoler på tværs af landet.

Bo Lorenzen
Kasserer

Et trænerudvalg vil være irrelevant og vil blot blive brugt som en
syndebuk. Det er i stedet klubbernes ansvar at finde og uddanne
trænere. De unge har mange tilbud i alderen hvor de er svære at
fastholde. Hvorfor bruge penge og ressourcer på dette?

Niels Hansen
KIF

Den store force ved satellitklubber er, at alle er på samme niveau og kan
sammen. Det er let at lave konkurrencer skolerne i mellem. Erklærer sig
meget uenig med Bo.

Henrik Clausen
KIF

Erklærer sig meget uenig med Bo. Et udvalg skal benytte kræfter
struktureret. Det skal ikke være et udvalg, som blot skal være en
syndebuk.

Jesper Kierkegaard
KIF

Spørger retorisk til Bo Lorenzen: Hvem er det præcist som arbejder
med dette ude i klubberne? -Ingen. Det kommer ikke til at ske af sig selv.

Torben Lindby
Æresmedlem

DIF pålægger at DB sender 15 trænere i uddannelse. Det burde vi selv
have gjort.

Frank Zielke
Odin

Vi bør arbejde mere med skolesamarbejdet og skabe et større
samarbejde om strukturen af dette.

Bjørn Ulriksen
BK Thor

Det må være op til klubberne at finde disse trænere. Herefter kan de
sendes på kurser osv.

Sonja Ekstrøm
Bestyrelsesmedlem

Skolebrydning skal ikke kun have fokus på 5-6 klasse. De har mange
andre muligheder i deres fritid.

Niels Hansen
KIF

Det er ikke nemt at finde og lave trænere til skolebrydning. Det er
vigtigt at alle trænere lærer det basale ift. træningslærer og ATK, selvom
det kan være trivielt.

Palle Nielsen
Formand

Satellitklubber kunne måske være en god ide. En brydeklub kan godt
køre uden en rigtig ’brydetræner’.
Ift træneruddannelser. Der er som regel ikke besætning til et kursus.
Det vil blive lavet hvis der er efterspørgsel.
Det er ude i klubberne at man må finde frivillige, i form af trænere mm.
Der skal sættes stærkere ind få steder, i stedet for at skyde med
spredehagl.

Jesper Kierkegaard Hansen
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Skolebrydning. Skal der bruges tid og penge på et landsdækkende
samarbejde/konkurrence? Det er meget dyrt at være med i Skole OL.
Han genkender ikke Torben Lindbys fortolkning af kravet fra DIF vedr.
at sende x antal trænere på kursus.
Peter Jensen
BK Thor

Mht emnet ressourcer og motivation til at blive træner: BK Thor ansatte
Thor Hyllegaard på fuld tid på et tidspunkt hvor der ikke var penge til
det. Det bar frugt. Det betød at når man afholdt arrangementer, så var
det den samme træner til arrangementet som til aftentræningen.
Ønskes der at Udviklingstruppen skal finansiere skole OL eller lignende?

Jesper Kierkegaard
KIF

Træneruddannelse behøver ikke kun at være en weekend kursus. Det
kan være følgeordninger eller lign. Det handler blot om at formidle
viden videre. Det er helt sikkert, at der ikke sker noget, hvis DB går og
venter på 15 tilmeldinger til et weekendkursus.

Asbjørn Joensen
AIR

Træneruddannelse kan gennemføres digitalt. Mener at der er
efterspørgsel ude i klubberne.

Sonja Ekstrøm
Bestyrelsesmedlem

Husk både SFO og fritidsklubber.

8) Budgettet for det kommende år
Bo Lorenzen
Kasserer

Der er reguleret på tallene hvor det ses muligt. Der er skåret i bl.a.
administration, lagt lidt til bredden samt skåret lidt til landsholdet. NKC
er uændret.

Bjørn Ulriksen
BK Thor

Budgetteret med sponsorindtægt. Er dette finansieret? DKK 75.000 er for
lavt sat. Der bør sigtes højere.

Bo Lorenzen
Kasserer /
Bestyrelsen

Næstformanden arbejder forsat ift. sponsorindtægt i 2019. Den
forventede indtægt på sponsorater er sat realistisk.

Henrik Clausen
KIF

Der er budgetteret med en lønstigning på 10%. Hvorfor er der så stor en
lønforskel. Kørsel står til det samme, men det DB siger er, at konsulenten
skal være mere en arbejdsmand ude i de små klubber. Hænger det
sammen?

Bo Lorenzen
Kasserer

Udviklingskonsulent Rami Zouzou blev opsagt efter at budgettet var
afsendt til revision.

Teddy Toft
AK Jyden

Udviklingstruppen kører selv rundt. Hvorfor er omkostninger steget
10.000?

Bestyrelsen

Usikker, men der er ekstra udgifter med tilgang af flere faste trænere.

Jesper Kierkegaard Hansen
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Niels Hansen
KIF

Kan man få lov til at trække licenser udenom klubmodul?

Michael Yde
Driftsleder

Bestyrelsen har besluttet at der indløses startlicenser gennem
klubmodul.

Niels Hansen
KIF

Klubmodul er besværligt at bruge ude i klubberne. Der bør findes et
bedre system og en bedre løsning.

Fastsættelse af klubbernes kontingent til DB – uændret 5.000,Fastsættelse af startpenge til mesterskaber – uændret 150,- og 200,Fastsættelse af pris for startlicenser – uændret 50,- 100,- 200,- 250,- 300,Fastsættelse af pris for nybegynderlicens – uændret 1,9) Behandling af indkomne forslag.
Forslag 1) Optagelse af Dansk Armbrydning under Danmarks Brydeforbund
Bestyrelsen v/
Palle Nielsen
Formand

Bestyrelsen stiller som forslag at der foretages ændringer i forbundets
love. Dette på foranledning af, at Dansk armbrydning har søgt optagelse
under Danmarks Brydeforbund. Forslaget fremgår af årsberetningen.
Grunden til deres ansøgning er bl.a. at de gerne vil opnå dopingkontrol
hos Anti Doping Danmark.

Henrik Clausen
KIF

Bliver dansk brydning associeret med doping såfremt medlemmer af
Dansk Armbrydning bliver testet positive af Anti Doping Danmark?

Thor Hyllegaard
Sportschef

Ja, hvis medlemmet får en dopingdom, så vil det fremgå som en dom til
Danmarks Brydeforbund.

Palle Nielsen
Formand

Dansk Armbrydning vil blive underlagt Danmarks Brydeforbunds
Dopingpolitik. Jeg forudser ikke et problem med doping. Det kunne
være spændende at få Dansk Armbrydning med.
Afstemning om vedtagelse af forslag 1:
11 for, 0 imod, 2 har ikke stemt. Vedtaget.
_____________________________________________
Alle beretninger, regnskabet og budgettet er enstemmigt vedtaget.
Det fremsatte forslag til ændring af DB´s love blev vedtaget.

10) Valg til bestyrelse og udvalg
a) Formand for 2 år
Palle Nielsen afgår efter tur og er villig til genvalg
Genvalgt.
b) B-medlem for 2 år
Henrik Stuhr afgår efter tur og er villig til genvalg.
Genvalgt.

Jesper Kierkegaard Hansen
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c) B-medlem for 2 år
Charlotte Jensen afgår efter tur og er villig til genvalg.
Genvalgt.
d) B-medlem for 1 år
Flemming Stuhr afgår efter eget ønske før tid.
Bestyrelsen indstiller Jesper Kierkegaard Nielsen der er villig til valg.
Valgt for 1 år.
e) Suppleant til bestyrelsen for 2 år
Erik Nyblom afgår efter tur og er villig til genvalg.
Genvalgt
f) Formand for amatør- og ordensudvalget for 2 år
Henning Stolten Thomsen afgår efter tur og er villig til genvalg.
Genvalgt
g) Medlem af amatør- og ordensudvalget for 2 år
Jørgen Lykholt afgår efter tur og er villig til genvalg.
Genvalgt
h) Valg af registreret- eller statsautoriseret revisor
Danmarks Brydeforbund benytter Ernest og Young.
11) Fastsættelse af sted for næste ordinære repræsentantskabsmøde
Dirigent

Næste Repræsentantskabsmøde afholdes i Odense.

12) eventuelt
Flemming Nielsen
Heros

Ideseminar var sløjfet i år. Det foreslås at det genetableres næste år.

Palle Nielsen
Formand

Palle Nielsen er enig vedr. Ideseminaret. Der er blevet fordelt
arbejdsopgaver til ansatte og bestyrelsesmedlemmer efter at
Udviklingskonsulenten er blevet opsagt.
R-mødet afsluttet med 3 gange hurra for Danmarks Brydeforbund.

Referent
Jesper Kierkegaard Hansen

Jesper Kierkegaard Hansen

Dirigent
Flemming Nielsen
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