REFERAT
Bestyrelsesmøde
Tid: lørdag d. 7/9 2019 kl. 09.00.
Sted: Næsbylund Kro, Bogensevej 105, 5270 Odense.
Deltagere: Palle Nielsen (formand), Bo Lorenzen (kasserer), Søren Hyllegaard, Sonja Ekstrøm, Henrik
Stuhr samt Charlotte Jensen. Udover bestyrelsen deltager Driftsleder Michael Yde.

1. Godkendelse af dagsorden
a. Ingen rettelser. Dog behandles dele af ’pkt. 7 Ny breddestrategi’ efter
bestyrelsesmødet.
2. Underskrive referat fra sidste b-møde
a. Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
3. Orientering fra driftsleder v/ Michael
a. Der har været afsat en del tid ifm. indlemmelsen af armbryderne. Både ift. arrangering
af DM, tilpasning af DBs love mv.
b. DBs love er tilrettet som besluttet på Repræsentantskabsmødet. De opdaterede love er
publiceret på forbundets hjemmeside.
c. AK Heros har ansøgt om at være vært for DM hold 2020. Ansøgningen blev
imødekommet af bestyrelsen.
d. Michael Yde bemærkede at dersom der ikke kan udpeges en dato for NM Senior der
afholdes i Danmark, så er det heller ikke muligt at vælge en dato for
Repræsentantskabsmødet i 2020. Vi håber på afklaring på NM datoen i oktober.
e. Der har været ønske fra bestyrelsens side om at give DM Senior et niveaumæssigt løft
ift. at der anvendes lys- og lydshow, sponsorvæg til præmieoverrækkelse mv.
Bestyrelsen besluttede at afsætte et mindre beløb til formålet, da denne udgift dårligt

kan pålægges værtsklubberne, da der ikke er væsentlig indtægt på
at afholde mesterskaberne.
4. Forretningsorden v/Michael
a. Der var kun ét forslag til ændring af forretningsordenen ifm. den årlige gennemgang.
Driftsleder havde forud for mødet foreslået at indscanne de underskrevne referater og
opbevare dem digitalt i stedet for i arkivet i DIF. Bestyrelsen tiltrådte denne ændring.
5. Fremlæggelse af kvartalsregnskab v/Bo
a. Bo Lorenzen har fremsendt kvartalsregnskabet pr. mail samme dag som mødet.
Bestyrelsen ønsker at få det fremsendt i bedre tid næste gang.
b. Der er et godt samarbejde med den barselsvikar som har taget over efter Camilla ude i
DIF Regnskab. Der er et overskud på DKK 252.000. Der er nogle få spørgsmål der skal
afklares. Det drejer sig om diverse tilgodehavender, manglende bilag etc.
c. Bo Lorenzen skal printe regnskaberne nogle år tilbage og opbevare dem i vores arkiv i
DIF.
d. En træner fra Udviklingstruppen har spurgt om der gives kørselsgodtgørelse ifm.
deltagelse i trænerkurser. Det er praksis at Danmarks Brydeforbund betaler disse
træneres deltagergebyr som gave for at yde frivilligt arbejde for forbundet. Men ikke
kørselsgodtgørelse. Bestyrelsen besluttede at driftsleder Michael Yde skal svare
træneren og meddele afslag.
e. Der bruges meget tid på at inddrive U23 egenbetaling fra klubberne. Palle Nielsen vil
snarest konsultere Sportschef Thor Hyllegaard om hvordan han foreslår denne
problemstilling løses. Vores ressourcer bliver ikke anvendt optimalt når der skal
kontrolleres om folk har betalt over flere måneder, samt at faktura nr. ikke udfyldes
ved kontooverførsel etc.
f.

Udvalgenes budgetudkast skal sendes til kassereren inden d. 20. oktober 2019.

6. Revision af mesterskabsregulativ v/Michael
a. Mesterskabsregulativet er blevet revideret henover sommeren. Det
er udarbejdet af Michael Yde. Sportschef Thor Hyllegaard samt
Thomas Hyllegaard fra Officialsudvalget har benyttet sig af muligheden for at deltage i
processen.
b. Bestyrelsen har ændret deltagergebyret til DM samt klubbernes dommergebyr.
c. Det reviderede Mesterskabsregulativ blev godkendt af bestyrelsen. Der var blot et
enkelt spørgsmål til pige-/kvindebrydernes vægtklasser. Dette søges afklaret med Thor
Hyllegaard inden Mesterskabsregulativet endeligt godkendes og publiceres på
hjemmesiden.
7. Ny breddestrategi v/Palle
a. Palle Nielsen fortalte at der med fordel kan laves forarbejde inden
ansættelsessamtalerne med den nye Udviklingskonsulent går i gang. Efter
bestyrelsesmødet skal bestyrelsen påbegynde arbejdet, med kortlægge behov og
indsatsområder jf. det strategiske spor rekruttering/fastholdelse.
8. Ansættelse af ny medarbejder v/Palle
a. Ansøgningsfristen var d. 5/9-19. Vi har modtaget 18 ansøgninger. Ansættelsesudvalget
består som tidligere udmeldt af Liselotte Byrnak og Helge Mogensen fra DIF samt Søren
Hyllegaard og Palle Nielsen fra DB. Helge Mogensen har udarbejdet en kandidatliste.
Der forventes at indkalde 4-5 ansøgere til samtale. Der foreligger en skabelon til
procedure og spørgsmål til ansøgerne. Ved samtalen skal ansøgerne arbejde med en
case, der er tilpasset vores strategiske spor og dansk brydning generelt. Såfremt der
kan ansættes en Udviklingskonsulent blandt ansøgerne, forventes der tiltrædelse d.
1/11-19.

9. Tovholder til Danish League v/Palle og Michael
a. Danish League er udskudt til afholdelse fra primo januar til ultimo
maj 2020.
b. Bestyrelsen bakkede op om at der kan engageres en person fra brydedanmark til at
være tovholder og udføre projektet ”Danish League”. Det er bestyrelsens forventning at
der er tale om en profil med solidt kendskab til brydning samt med en god relation til
de relevante kontaktpersoner i klubberne. Personen skal tilrettelægge og afvikle ud fra
projektbeskrivelsen.
c. Der er allokeret midler omtrent svarende til 55 arbejdstimer samt udgifter til kørsel.
Totalt er der afsat DKK 25.000 til hele projektet inkl. indkøb af genstande, promovering,
kørsel etc.
10. Nationalt Kraftcenter, forlængelse af kontrakt v/Søren
a. På mødet blev det drøftet at de to kontrakter vedr. vores nationale kraftcenter udløber
i slutningen af 2020. Der er tale om hhv. kontrakten med Guldborgsund kommune samt
kontrakten mellem Brydeklubben Thor og Danmarks Brydeforbund.
11. Sponsorkoncept for Danmarks Brydeforbund v/Søren
a. Det endelige sponsorkoncept samt den tilhørende brochure blev fremlagt på mødet.
Der mangler at blive udarbejdet priser på de forskellige pakker.
b. Brydeklubberne skal være med til at uddele brochurerne, og der skal sikres incitament
til klubberne, således at et solgt sponsorat til Danmarks Brydeforbund udløser penge
til klubben.
c. Initiativet er nyt for klubberne, og der skal være en stærk formidling af
sponsorkonceptet i skrift og video til klubberne. Indledningsvis sørger Søren
Hyllegaard for tekst til formidling. Muligvis kommer der en appetitvækker på
sponsorkonceptet allerede fra VM i Kasakhstan i september 2019.

d. Der er lavet en skabelon med spillereglerne for sponsor og
landsholdsbrydere, hvor atleternes forpligtelser udspecificeres.
Eksempelvis vil der såfremt der skal reklameres for egne sponsorer,
skal dette ske udenfor landsholdsregi.
I takt med at der tilføjes sponsorer på den nuværende landsholdsuniform, NKC tøj etc.,
skal det tydeliggøres fra Eliteudvalgets side, hvilket tøj en bryder skal møde i til et
givent stævne.
12. Danmark arrangerer NM senior i 2020 v/Palle
a. Som ventet er der endnu ikke valgt en dato for NM Senior 2020 i Danmark. Dette
skyldes bl.a. at der mangler datoer for OL kvalifikationsstævnerne. De nordiske lande
orienteres herom af Michael Yde.
13. Dato for næste bestyrelsesmøde
a. Budgetmødet er næste bestyrelsesmøde, og det afholdes lørdag d. 2/11-19 kl. 10.00.
Mødet rykkes fra Odense til Korsør eller Slagelse, da det vil blive billigere i
broafgift/kørselsudgifter.
14. Eventuelt
a. Der er budgetmøde i DIF d. 4.-5. oktober 2019. Palle Nielsen deltager, og opfordrer 1-2
mere fra bestyrelsen til også at deltage.
b. Ved gennemgang af vores evaluering med DIF i foråret, har vi følgende hængepartier:
i. Der skal laves 6-8 videoer med VM forberedelse/OL forberedelse som tema. De
skal skabe promovering for brydesporten generelt, og det skal være
eliteudvalget/landsholdsbryderne som deltager i videoerne. Palle Nielsen taler
med Sportschef Thor Hyllegaard om hvornår og hvordan det kan foregå.
ii. Der skal være 15 personer der gennemfører træneruddannelsen ”1-2 Træner”,
eller et tilsvarende trænerkursus som afholdes af DB. Det er ikke sikkert at vi
når 15 deltagere med de to kurser i september 2019.

c. Der afholdes 100-års jubilæum i Brydeklubben Thrott. DB
repræsenteres af Peter Rafn fra Officialsudvalget.
d. Der afholdes 100-års jubilæum i Nakskov Brydeklub. Det afholdes
samtidigt med et større stævne. Michael Yde gør klubben opmærksom herpå, da det
forventeligt vil kunne give meget lav tilslutning til jubilæumsreceptionen. Bestyrelsen
afventer med at udpege en repræsentant til dette jubilæum.
e. En brydeklub har ansøgt om økonomisk støtte til et arrangement som allerede har
været afholdt. Støtten skal gå til aflønning samt kørselsgodtgørelse til trænere. Klubben
var orienteret om at tage kontakt ifm. Repræsentantskabsmødet i maj måned, inden
arrangementet blev afholdt. Bestyrelsen drøftede ansøgningen der blev fremsendt
forud for bestyrelsesmødet d. 7. september 2019, og der kan ikke bevilges penge til et
projekt som allerede er afviklet, og hvor der ikke har forelagt en konkret ansøgning om
økonomiske midler forlods.
f.

Næste møde i det Nordiske Brydeforbund afholdes d. 6/12-19. Man har fravalgt at
afholde det som videokonference grundet de emner der skal drøftes. Mødet afholdes i
Sverige, og det er pt. uklart hvem der skal repræsentere Danmarks Brydeforbund.

