REFERAT
Bestyrelsesmøde
Tid: lørdag d. 5/9 2020 kl. 09.00.
Sted: mødet afholdes online som videokonference.
Deltagere: Palle Nielsen (formand), Bo Lorenzen (kasserer), Henrik Stuhr, Charlotte Jensen samt
Jesper Kierkegaard. Udover bestyrelsen deltager Driftsleder Michael Yde.
Afbud: Søren Hyllegaard, Sonja Ekstrøm, Erik Nyblom samt Udviklingskonsulent Simon Lui Hansen.
1. Godkendelse af dagsorden
•

Ingen tilføjelser.

2. Underskrive referat fra sidste b-møde
•

Referatet er godkendt af bestyrelsen, men blev ikke underskrevet da dagens møde
foregår som videokonference. Driftsleder Michael Yde orienterede om at der er flere
bestyrelsesreferater som ikke er blevet underskrevet jf. Forretningsordenen.

•

Bestyrelsen drøftede hvorvidt der skal benyttes en af flere mulige løsninger med digital
underskrift. Punktet kan om nødvendigt drøftes igen til næste møde. De referater der
mangler at blive underskrevet, vil blive underskrevet på budgetmødet der afholdes
med fysisk fremmøde.

3. Orientering fra driftsleder v/ Michael
•

En ny revision af mesterskabsregulativet er tiltrådt siden sidste b-møde.

•

Pga. den meget dynamiske situation der er opstået med corona, med talrige
småændringer af store og små ting, vil Driftslederen udforme en generel dispensation
til Mesterskabsregulativet gældende for resten af året. Eksempelvis gælder
indvejningen til DM for drengebrydere for begge dage, samt DM Ungdom og Junior
afholdes på én dag, men hvor man må deltage til begge mesterskaber. Således
tilgodeser vi henstillingerne fra sundhedsmyndighederne, såvel som der opnås større
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råderum for de af Danmarks Brydeforbund delegerede personer på
dagen, samt for Driftslederen i mesterskabernes planlægningsfase.
•

Bestyrelsen har d. 1/9-20 modtaget Officialsudvalgets skrivelse
om ”Brydningens coronaregler ved stævner”. Dette dokument foreskriver hvordan alle
aktører til de danske stævner skal forholde sig. Dokumentet er opdelt efter aktører:
brydere, tilskuere, trænere etc., og beskriver både generelt men også idrætsspecifikt
hvordan et stævne skal afholdes.

•

Bestyrelsen besluttede at der dispenseres fra Mesterskabsregulativet ift. de ændringer
der allerede er kendte og annonceret på hjemmesiden, samt mindre afvigelser som
måtte opstå på stævnedagen grundet tilpasning ift. corona forholdsregler. Bestyrelsen
tiltræder skrivelsen fra Officialsudvalget vedr. stævneafholdelse, samt noterer sig at
skrivelsen kan ændres såfremt udmeldinger fra sundhedsmyndighederne påkræver
det, eller såfremt Danmarks Brydeforbund erfarer at tilpasninger af dokumentet er
nødvendigt.

4. Vedtagelse af forretningsorden for 2020-2021 v/Michael
•

Der var ingen kommentarer til forretningsordenen for sæsonen 2020-2021.

5. Fremlæggelse af kvartalsregnskab v/Bo
•

Der har ikke været megen aktivitet i dansk brydning. Budgetkolonnen i det fremsendte
regnskab er ikke blevet opdateret. Bestyrelsen ønsker at dette sker til næste
kvartalsregnskab, så øjebliksbilledet bliver så fuldkomment som muligt. Bo Lorenzen
vil anmode DIF Regnskab herom.

•

Kompetencecenteret betaler regninger for Danmarks Brydeforbund nu. Regninger skal
forsat sendes til Bo Lorenzen og til regnskab@brydning.dk på ’cc’. Hvis det er åbenlyst
hvilket kontonummer faktura vedrører, så kan det oplyses i e-mailen. Alternativt
sørger Bo for at oplyse dette.
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•

Der er indkøbt træningsudstyr til landsholdsbryderne for
elitemidlerne, da de ellers skulle tilbagebetales til Team Danmark
ved årets udløb. Dette er efter fælles forståelse med Team Danmark.
Elitetilskuddet til OL forberedelserne er blevet forlænget til næste år.

•

DIF Regnskab anmoder os om at blive bedre til at komme med vores bilag løbende,
dette er fælles for både ansatte og frivillige.

•

Driftsleder Michael Yde oplever at blive kontaktet af DIF Regnskab om forskelligartede
spørgsmål. Bo Lorenzen vil ved lejlighed prøve at afklare med DIF Regnskab hvilke
spørgsmål der skal rettes til de valgte samt til de ansatte.

•

Palle Nielsen gør opmærksom på at specialforbundene ikke længere er garanteret min.
90% af DIF støtten fra det foregående år. DIFs Initiativpulje forsætter i 2021.

6. Orientering fra Udviklingskonsulent v/Palle og Michael
•

Der har været afholdt halvårligt evalueringsmøde med DIF om vores strategiske spor.
Vores spor ligger fint i tråd med DIFs politiske program, som blev fremsendt til
bestyrelsen d. 24/8.

•

Palle Nielsen oplæste en redegørelse fra Udviklingskonsulent Simon Lui i hans fravær.

•

Sindal Brydeklub er lukket ned. De har kæmpet en kamp for at få flere medlemmer i
Sindal, men dette har ikke kunne lykkedes og de har derfor valgt at sætte brydning på
pause. De håber og regner med at, forsøge at starte op igen om 2-3 år.

•

Vi har sat Formegon (grafikere i DIF), til at lave noget fysisk og digital materiale som vi
kan benytte os af til promovering af vores Powercamps (Pigecamp). Midlerne til dette
bliver taget fra vores tilskud fra initiativpuljen.

•

Efter aftale med Grøndal Multicenter, indgår vi i et samarbejde med angående vores
træneruddannelser (tumletræner). De hjælper til med at sprede ordet og invitere
potentielle deltagere med til vores uddannelse. Ligeledes ser de meget gerne at vi
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afholder kurset i deres lokaler. Det samme er tilfældet i
Nordjylland, hvor vi har en stærk samarbejdsaftale med Dansk
Skoleidræt.
•

Udviklingskonsulenten har nu genoptaget foreningsbesøg og har senest været i AK
Jyden, HAK Helsingør, Nysted og Nakskov. Mødet med AK Jyden var for at tale om den
kommende Powercamp, hvor der blev forventningsafstemt og aftalt formalia omkring
det kommende camp tiltag. AK Jyden viste stor interesse og gåpåmod, men ville også
gerne benytte muligheden for at komme ud i deres lokalsamfund og invitere nye piger
med, som kunne have en interesse i brydning. Dette punkt bliver der arbejdet videre
med. Vi regner med at udsende invitationer til campen ultimo september.

•

Ideseminar kommer til at blive afholdt. VI har hyret Henrik Mathiasen ind som vil
holde et foredrag om frivilligrekruttering, hvordan man motivere folk og generelt
forandringsledelse og hvorfor man som klub skal være i bevægelse og være klar på
forandring. Initiativpuljen dækker nogle af disse udgifter. Bestyrelsen blev adspurgt
om hvem der havde mulighed for at deltage. Det er kun muligt for Jesper Kierkegaard
at deltage.

•

Der er blevet indgået en pressehåndteringsaftale med Frederik Bjerrehuus og
Sportschef Thor Hyllegaard. Dette bygger på DB’s ønske om at understøtte Frederik i
hans mediedeltagelse og hjælpe med at udvælge de rigtige medier samt klæde Frederik
på med sparring på gode samtaleemner og hvordan han bedst muligt kan få fortalt ”den
gode brydehistorie”. Dette samarbejde løber i første omgang til og med OL 2021. Når
ovenstående giver anledning til indlæg på hjemmesiden og forbundets sociale medier,
kan Udviklingskonsulenten publicere frit uden Driftsleder Michael Yde behøver komme
indover.

•

Vores kampsportssamarbejde med de andre kampsportsforbund, er sat lidt i bero
grundet corona. Vi havde planer om at optage noget fælles videomateriale i løbet af
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efteråret, men dette er pt. Udskudt til senere på året – måske helt
udskudt til 2021. Arbejdet omkring fælles promovering af
kampsporten er stadigvæk aktuelt om noget vi arbejder videre med.
•

Videomateriale med Fredrik Bjerrehuus.
i. Simon Lui spørger i et debatoplæg, hvorvidt bestyrelsen er villige til at anvende
økonomi til at der bestilles et videomateriale hos producent Jannik Vestmar,
som tidligere har produceret en TV udsendelse med Mark O. Madsen. Vi er i
forvejen forpligtet til at lave videomateriale frem mod OL jf. en aftale med DIF.
Eksempelvis kan der laves et materiale med en varighed på 6-8 minutter, hvor
materialet udformes således det kan anvendes i mindre bidder på vores sociale
medie platforme.
ii. Bestyrelsen besluttede at der skal forelægge et konkret udkast til økonomi for
projektet. Hertil er det ønskeligt at nuværende eller kommende sponsorer skal
medfinansiere projektet. Palle Nielsen vil drøfte forskellige
finansieringsmuligheder med Sportschef Thor Hyllegaard. Simon Lui er
tovholder på arbejdet vedr. både det af DIF bestilte videomateriale samt et evt.
projekt med Jannik Vestmar.

•

Flere strategiske spor i strategiaftalen for 2022-2025.
i. Simon Lui opfordrer til at der udvides med endnu et strategisk spor i den
kommende aftale for perioden 2022-2025. Vores nuværende bredde spor kan
med fordel opdeles for at skabe bedre struktur og koordination.
Foreningsudvikling bliver essentielt i DIFs politiske program fremadrettet, og
Simon Lui ønsker at foreningsudvikling (herunder træner-/lederuddannelse
mv.) skal være et strategisk spor i sig selv. Området har været negligeret, og en
velfunderet forening er en forudsætning for klubbernes målrettede indsats
med rekruttering og fastholdelse. Ligeledes lagde Simon op til at de nuværende
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indsatsområder i vores strategiaftale drøftes ift. hvilke der
ønsker videreført samt hvilke der skal muligvis skal
kasseres.
ii. Bestyrelsen drøftede kort muligheden for at supplere med strategiske spor og
initiativer. Dette skal der følges op på. Simon Lui er tovholder.
7. Status på rekruttering af officials v/Simon & Michael
•

Udviklingskonsulent Simon Lui kontaktede Officialsudvalget d. 5/8-20 mhp. at høre
hvilken aktivitet udvalget pt. havde. Særskilt blev der spurgt ind til status for arbejdet
omkring dommerrekruttering. Sidstnævnte spørgsmål er stillet på anmodning fra
bestyrelsen, da initiativerne omkring efteruddannelse og rekruttering af dommerne i
dansk brydning skulle drøftes på mødet. Der blev indledningsvis ikke modtaget svar, og
udvalget blev rykket for svar i dagene forud for mødet d. 5/9-20. Denne henvendelse
blev ligeledes ikke besvaret.

•

Bestyrelsen udtrykte sin ærgrelse over det manglende svar, og besluttede at punktet
sættes på dagsordenen igen til næste bestyrelsesmøde.

8. Justering af målsætninger for øget medlemstal og træneruddannelse v/Palle
•

Vi skal arbejde med realiserbare målsætninger når vi taler om medlemsvækst ved
udarbejdelsen af strategiaftalen. I den forbindelse bør alle klubberne forholde sig til
bl.a. klubbens egne forventninger til medlemsvækst. Palle Nielsen foreslog
indledningsvis at bestyrelsen delte klubberne op mellem sig ligeligt, for at fordele
arbejdsbyrden. Jesper Kierkegaard tilbød at i stedet varetage en større del af
arbejdsbyrden, hvorved at det ville strømline og hæve kvaliteten af det indsamlede
data.

•

Bestyrelsen besluttede at Palle Nielsen og Jesper Kierkegaard står for arbejdet med at
indsamle svar fra klubberne.
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•

Palle Nielsen tilslutter sig DIFs holdning vedrørende, at Danmarks
Brydeforbund forsat skal arbejde bør se til vores målsætning for
træneruddannelse, samt at der forsat bør være fokus på herpå.

•

Jesper Kierkegaard kunne fortælle at Kasakhstan/Ungarn-turen er blevet inviteret til
opfølgningsarrangement på NKC d. 9.-10. oktober 2020.

9. Dansk værtsskab for nordiske mesterskaber i 2021 v/Palle
•

Danmarks Brydeforbund og Herning Brydeklub skal være vært for NM Senior i 2021,
da 2020 mesterskabet blev aflyst pga. corona. NM afholdes omtrent samme tid i maj
måned næste år. Erik Nyblom får igen opgaven med akkreditering mv.

10. Dato for næste budgetmødet
•

Da dagens bestyrelsesmøde havde flere afbud, besluttedes det at Driftsleder Michael
Yde laver en Doodle mhp. at bestyrelsen kan finde den bedst mulige mødedato i
perioden medio oktober – medio november. Næste møde er forbundets budgetmøde.

11. Eventuelt
•

DIF afholder Budgetmøde lørdag d. 3. oktober 2020. Fredag aften d. 2. oktober afholdes
der workshops om Strategiaftalernes fase 2 ”Udvikling”. Bo Lorenzen og Palle Nielsen
deltager sammen med Udviklingskonsulent Simon Lui. Jesper Kierkegaard og Charlotte
Jensen vender tilbage såfremt de har mulighed for at deltage.
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