REFERAT
Bestyrelsesmøde
Tid: lørdag d. 28/3 2020 kl. 10.00.
Sted: Videokonference.
Deltagere: Palle Nielsen (formand), Bo Lorenzen (kasserer), Søren Hyllegaard, Sonja Ekstrøm, Henrik
Stuhr, Charlotte Jensen og Jesper Kierkegaard. Udover bestyrelsen deltager Driftsleder Michael Yde
samt Udviklingskonsulent Søren Lui Hansen.
Afbud: Erik Nyblom.

1. Godkendelse af dagsorden
•

Forud for mødet blev punktet NKC partnerskabsaftale tilføjet. NM for seniorer 2020
blev et separat punkt på dagsordenen.

2. Underskrive referat fra sidste b-møde
•

Bestyrelsen besluttede at referatet fra mødet d. 31.01-20 er godkendt, men
underskrives først ved bestyrelsesmødet d. 23-05-20, da dagens møde er via
videokonference.

3. Orientering fra driftsleder v/ Michael
•

Dispensation for betaling af klubkontingent.
i. Brydeklubberne Nysted og Sindal er tildelt fritagelse for betaling af
klubkontingent i 2020. Bestyrelsen vedtog dette formelt på dagens
bestyrelsesmøde.
ii. Favrskov Brydeklub kan fritages for betaling af klubkontingent, såfremt
klubben fremsender årsregnskab til Danmarks Brydeforbund. Palle Nielsen er
tovholder på kontakten med klubben.

iii. Fælles for alle klubber der er fritaget for betaling af
klubkontingent, er at det gælder for indeværende år, samt
at klubben ikke har stemmeret på Repræsentantskabsmødet.
•

Revisionen til Mesterskabsregulativet der blev behandlet på sidste møde er blevet
tiltrådt efter mødet som planlagt.

•

Status på DM børn/unge, evaluering af DM Senior, status på DM Ugen 2021.
i. Bestyrelsen evaluerede forsøget med at afholde DM Senior med armbryderne.
Det er opfattelsen at armbryderfraktionen WAF afviklede deres program med
et kommercielt og showpræget fokus.
ii. Bestyrelsen besluttede enstemmigt, at denne fraktion ikke længere skal afholde
DM i Armbrydning sammen med forbundets mesterskaber.
iii. I løbet af 1. halvår 2020 skal der laves en form for drejebog for Danmarks
Brydeforbunds deltagelse i DM Ugen 2021.
iv. DM børn/unge blev udskudt grundet covid-19 krisen. Det lykkedes at finde en
ny dato og lokation hurtigt.

•

DIF IKC har overtaget arbejdet med at fakturere for DB siden sidste møde.
i. Desværre har Covid-19 nedlukningen af DIF-IKC har sat en stopper for al
fakturering. Endvidere er der ikke tilgået nogen info fra IKC herom. Michael Yde
tager kontakt til Helge fra IKC, mhp. at få en udmelding om hvornår de
begynder at fakturere for os.
Simon Lui Hansen kunne fortælle at IKC personalet er sendt hjem på ferie til 14.
april pga. covid-19 krisen.

4. Fremlæggelse af kvartalsregnskab v/Bo
•

Bo Lorenzen oplyser at kvartalsregnskabet ikke foreligger, da IKC har anvendt tiden på
at udarbejde årsregnskab. Årsregnskabet er endnu ikke afsluttet da IKC er hjemsendt
mhp. afholdelse af ferie.

•

IKC afventer bilag fra Danmarks Brydeforbund mhp. at udarbejde
vores årsregnskab. Bo Lorenzen bemærker at IKC allerede i
forvejen har modtaget nogen af de bilag som de efterspørger.

•

Bo Lorenzen gør opmærksom på at han ikke har svaret på mødeinvitationerne fra
driftslederen vedr. udarbejdelse af separat regnskab for Udviklingstruppen.

•

Der er en erklæring som vi skal udfylde og sende retur til SwedBank. Det er vigtigt at
det gøres inden for tidsfristen, da det ellers vil påføre Danmarks Brydeforbund
økonomisk tab, dersom tjenesten skal genåbnes. Palle Nielsen er tovholder på at de
relevante personer udfylder skemaet.

5. Orientering fra Udviklingskonsulent v/Simon
•

Udviklingskonsulent Simon Lui Hansen berettede om hvad han har lavet siden sidste
bestyrelsesmøde.

•

Træneruddannelse
i. Der forventes at blive arrangeret 3 trænerkurser i hhv. Nordjylland, Fyn og
Sjælland. De skulle oprindeligt have været afholdt i april, men der blev ikke
udsat datoer i kalenderen pga. covid-19 udbruddet i starten af marts. Der
kigges PT på datoer i slutningen af maj eller alternativt i starten af den nye
sæson. Der samarbejdes med Dansk Skoleidræt, hvor anbefalingen lyder at vi
bør vente til efter sommerferien.

•

Trænernetværk
i. Simon Lui Hansen tilbyder Jesper Kierkegaard sparring mht. udformning af
trænernetværket såfremt nødvendigt. Jesper oplyser at arbejdet står på hold
PT. pga covid-19 udbruddet. Jesper fremsender sit nyeste oplæg til Simon
snarest.

•

Klubbesøg
i. Simon Lui Hansen har besøgt alle klubber vest for Storebælt.
Simon berettede at klubberne gav udtryk for at forbundets
tilstedeværelse i de små klubber var velkommen. Simon bemærkede at der var
stor forskel hhv. de bedste og dårligst stillede klubber ift. faciliteter samt
adgangen hertil. Få klubber er decideret lukningstruet grundet lav medlemstal
og lav frekvens af aktiviteter i foreningen. Medlemstilgang opleves som
værende en enorm udfordring i visse klubber.

•

Mobile brydemåtter til satellitklubber.
i. Danmarks Brydeforbund har indkøbt 3 mobile brydemåtter af mærket O Jump
forrige år. PT har de ansatte kendskab til at 2 af måtterne er udlånt til KIF og
AIR. Den sidste måtte er der ikke nogen der ved hvor befinder sig. Der er ikke
nogen klubformænd der har tilkendegivet hvor den tredje måtte befinder sig.
Danmarks Brydeforbund overvejer at måtterne kan overgå til klubberne, ved et
salg, visiteret efter en motiveret ansøgning. Det er bestyrelsens holdning at
klubberne selv skal finde finansiering til indkøb af remedier, gerne med
Udviklingskonsulentens hjælp til ansøgning om midler. Modellen med udlån
har vist sig mindre attraktiv for begge parter. Det er svært at få en måtte i de
perioder der ønskes, og der er store omkostninger forbundet med transport.
Simon er tovholder for ovenstående.

•

Fristilskoncept (udvikling af fristilsbrydning samt medlemstilgang af piger/kvinder).
i. Kun få klubber har flere end 3 piger. Pigetræningen i en klub kan blive ødelagt
såfremt blot en enkelt pige stopper med at gå til brydning. Det er en udfordring
som Udviklingskonsulenten er blevet gjort bekendt med i flere klubber ifm.
klubbesøgene.

ii. Danmarks Brydeforbund har modtaget DKK 140.000 fra
Initiativpuljen til bl.a. fristilscamps. Midlerne skal benyttes
ifm. vores fristilsindsats i 2020.
iii. Der skal arrangeres samlinger for pige-/kvinde brydere. Der skal fastsættes
alderskrav, men der vil ikke være optagelses- eller kvalifikationskrav. Det vil
være 2-dags samlinger i weekenden m. overnatning. Der forventes 2-3
samlinger årligt. Der er være fokus på tilgang/fastholdelse i brydesporten.
Samlingerne skal være have fællesskabsdannende karakter. Simon er tovholder.
•

DIF tiltag vedr. voksenmotionister
i. DIF er i gang med at udforme en strategi til at få flere voksenmotionister (+21
år) i kampsport. Simon deltager i strategimødet hos DIF.
ii. Danmarks Brydeforbund er gået med i et tiltag, der reklamerer for det at dyrke
kampsport generelt, men også idrætsspecifikt for det at gå til brydning.
Slutproduktet er videomateriale som vi kan anvende frit. Hvert deltagende
forbund har betalt DKK 5000. I brydning skal vi bestemme vores ønskede
målgruppe. Initiativet er PT. ikke aktivt pga covid-19 krisen. Der bliver ikke
lavet materiale på tryk. Simon opfordres til at lave tekst der kan supplere
videomateriale ved indlæg på sociale medier samt en evt. underside på
brydning.dk. Det vil være gavnligt med en formidler af brydesporten som
kommer udefra med friske øjne. Simon er tovholder.

6. NKC aftale v/Søren
•

Partnerskabsaftalen mellem Guldborgsund Kommune og Danmarks Brydeforbund vedr.
det nationale kraftcenter er fremsendt på mail til bestyrelsen d. 27/3-20. Den
fremsendte aftale er godkendt af Guldborgsund Kommune. Der gælder de samme vilkår
som indtil nu. Det årlige beløb der gives fra Guldborgsund Kommune er DKK 500.000 i
perioden 2021-2025. Heraf skal de DKK 450.000 gå til Danmarks Brydeforbund til at

afholde udgifterne til aflønning af de tre medarbejdere på
kraftcenteret. DKK 50.000 går til værtsklubben BK Thor til
driftsomkostninger mv.
•

Bestyrelsen godkendte partnerskabsaftalen. Den skal underskrives fysisk senest d.
23/5-20 ved næste bestyrelsesmøde.

7. Opfølgning på henvendelse fra Grapplere v/Palle
•

Der har ikke været fulgt op på henvendelsen vedr. grapplere, der ønsker deltagelse i
internationale UWW mesterskaber. Der har endnu ikke været kontakt med MMA
forbundets formand herom. Der skal følges op til næste møde. Palle Nielsen er
tovholder.

8. Planlægning af Ideseminar / Repræsentantskabsmøde v/Michael
•

Simon Lui Hansen holder oplæg på Ideseminaret og vil være primus motor på
dagsprogrammet. Han fremlagde sine ideer for dagen for bestyrelsen.

•

Simon vil indlede Ideseminaret med status på de strategiske spor samt hvilken retning
forbundet arbejder. Efterfølgende skal der bl.a. afholdes en workshop med emnet ”den
gode velkomst af nye medlemmer”. Der skal også italesættes på dagen hvordan man
kan arbejde sig frem til at klubbens medlemmer får en ”mer-oplevelse” i dagligdagen.

•

Bestyrelsen besluttede hvem der skal kåres som årets klub samt årets leder.

•

Næstformand Søren Hyllegaard, Kasserer Bo Lorenzen samt menigt
bestyrelsesmedlem Jesper Kierkegaard modtager genvalg til Repræsentantskabsmødet.

9. Afholdelse af nordiske mesterskaber i 2020 v/Erik
•

NM Senior 2020 med Herning Brydeklub som værtsklub aflyses pga covid-19 krisen.
En udsættelse blev drøftet som et alternativ til en aflysning. Denne mulighed fravælges
da efterårets kalender er usikker. Der er forståelse herfor i de andre medlemslande.
Danmarks Brydeforbund tilbyder Det Nordiske Brydeforbund at vi kan tage

værtsskabet i 2021. Det næste møde i Det Nordiske Brydeforbund
afholdes i maj måned. Palle Nielsen er tovholder.
10. Dato for næste bestyrelsesmøde
•

Næste bestyrelsesmøde afholdes lørdag d. 23/5 kl. 09.00 til 11.30 inden Ideseminaret.

11. Eventuelt
•

DIF planlægger at afholde et arrangement hvor idræt der kan afholdes som gadeidræt
er velkommen. Det forventes afholdt i august måned. DIF har efterspurgt deltagelse af
armbrydning. Vi videreformidler kontakten og forventer ikke at være direkte
involveret fra Danmarks Brydeforbunds side. Dog vil Danmarks Brydeforbund stå som
”afsender”, så dem der deltager fra armbrydning skal være tilknyttet og godkendt af
Danmarks Brydeforbund. Palle er tovholder. Sidste weekend i august.

•

Sonja Ekstrøm ønsker en rettelse til Mesterskabsregulativet vedr. de højeste
vægtklasser for pige-/kvindebryderne. Fremgangsmåden er at man fremsender dette
til driftslederen skriftligt, og det håndteres herfra, således fx Sportschefen samt
Officialsudvalget kan orienteres herom inden en ændring fremlægges for bestyrelsen.
Sonja Ekstrøm vil fremsende den ønskede rettelse.

•

Vi skal lave et antal videoer med hovedsageligt Fredrik Bjerrehuus gennem foråret og
frem mod sommer. Kontakten har ikke været aktiv henover foråret. Simon Lui Hansen
er tovholder på opgaven.

•

Bestyrelsen drøftede at bestyrelsesmøder lejlighedsvis godt kan afholdes som
videokonference. Der har ikke været tekniske udfordringer, og mødedeltagerne
oplevede at mødeformen var brugbar.

