REFERAT
Bestyrelsesmøde
Tid: lørdag d. 14/11 2020 kl. 10.00.
Sted: Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense.
Deltagere: Palle Nielsen (formand), Bo Lorenzen (kasserer), Søren Hyllegaard, Sonja Ekstrøm, Henrik
Stuhr samt Jesper Kierkegaard. Udover bestyrelsen deltager Driftsleder Michael Yde, Sportschef Thor
Hyllegaard, DIF Repræsentant Bent Clausen og Udviklingskonsulent Simon Lui.
Afbud: Charlotte Jensen og Erik Nyblom.

1. Godkendelse af dagsorden
a. Det var nødvendigt at lave om på rækkefølgende af punkterne i dagsordenen, da DIF
repræsentant Bent Clausen var nødt til at forlade mødet ved middagstid.
2. Underskrivning af referater fra årets bestyrelsesmøder
a. De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer har underskrevet mødereferaterne for hele
2020 ved mødet. Dette er ikke sket før da, da møderne har været afholdt som
videokonference siden marts måned.
3. Orientering fra DIF v/Bent
a. Bent Clausen berettede om de forberedelser der er startet, vedr. de kommende
strategiske spor der skal gælde for perioden 2022-2025. Den økonomiske støtte fra DIF
vil forsat være opdelt i hhv. grundstøtte, strategistøtte og Initiativpuljen.
b. Bent Clausen spurgte ind til hvilke udfordringer covid-19 har givet for brydning. Her
opsummerede bestyrelsen flere problemstillinger, bl.a. at størstedelen af alle
arrangementer er blevet aflyst. Klubberne kan afvikle træning for børn, uden de store

ændringer. Der meldes dog ikke om nogen nævneværdig naturlig
medlemstilgang ude i brydeklubberne i 2020. En nedgang i antallet
af indløste startlicenser for 2021 må forventes. Frivilligheden lider
også under corona grundet aflysningerne, hvor både tilgang og fastholdelse er stærkt
udfordret. Der er respekt omkring restriktionerne i brydeklubberne, og der er generelt
ros til DIF for håndteringen af covid-19.
c. Bent Clausen opfordrede Danmarks Brydeforbund til at holde kontakten forbund og
klubberne i mellem – gerne i et virtuelt format, f.eks. via webinarer osv. Endvidere
anbefalede han en løsning, hvor hver af bestyrelsens medlemmer blev tilknyttet et
antal brydeklubber, hvor de skal fungere som kontaktperson mellem brydeklubben og
forbundet.
d. Simon Lui efterlyste at DIF i højere grad burde matche DGIs utallige gode online
ressourcer der kan findes frit på DGIs hjemmeside. Det vil være ønskeligt at vi kan
henvise til ressourcer af den karakter i DIF regi.
e. Bent Clausen opfordrede slutteligt bestyrelsen om at henvende sig til ham, hvis der er
spørgsmål og ønsker.
4. Oplæg til kommende strategiske spor for 2022-2025 v/Simon
Simon Lui foreslog til bestyrelsen at der skal arbejdes frem mod at der skal være tre
strategiske spor, mod de to strategiske spor vi har pt. Pt. drøftes der at vi skal have tre
strategiske spor totalt. Rekrutteringssporet skal indsnævres, så det matcher
klubbernes ønsker.

a. Spor 1 - Tilgang / fastholdelse.
Der skal indsnævres hhv. hvilken aldersgruppe hvor der arbejdes
for tilgang, og hvilken aldersgruppe hvor der skal sættes ind mhp.
fastholdelse.
b. Spor 2 - Organisationsudvikling.
Simon Lui modtog bestyrelsens opbakning i at der skal udformes et nyt strategisk spor,
der skal omhandle organisationsudvikling. Det skal forstås som organisationsudvikling
både i Danmarks Brydeforbund, såvel som i klubberne. I den forbindelse opfordrede
Bent Clausen bestyrelsen til at anvende organisationskonsulenterne i DIF.
c. Spor 3 - Elite
Dette spor skal følge Team Danmark Masterplanen som vi kender det fra den
indeværende periode.

5. Justering af målsætninger for øget medlemstal og træneruddannelse v/Palle og Jesper

a. Som et led i forberedelserne til de kommende strategiske spor samt justering af
målsætningerne for det nuværende spor 1, har Palle Nielsen og Jesper Kierkegaard
ringet til de danske klubber. Det har bl.a. været mhp. at forventningsafstemme med
klubberne ift. forventet medlemstilgang, udviklingspotentiale i klubben herunder
frivillighed samt status for aktiviteter der skal fremme rekruttering og fastholdelse.
b. Alle klubber på nær en, har deltaget i det ca. 15 minutter lange telefoninterview.
c. 90% af klubberne melder, at der er plads til flere medlemmer i klubben, samt at der
kan gøres mere i klubben for at fremme medlemstilgang. 10% melder at deres fulde

potentiale pt er udnyttet, hvilket skyldes problematikker med
haltider mv. Generelt har klubberne ikke en nedskreven eller
specifik vision og mission at arbejde efter. Klubberne oplever det
som værende problematisk at de mangler frivillige. Klubberne er generelt positivt
indstillet for nye holdformer og aktiviteter i klubberne, men de manglende frivillige er
en barriere. Det indsamlede data vil blive behandlet på Strategi weekenden i januar
2021.
6. Orientering fra Udviklingskonsulenten v/Simon
a. Simon berettede om hvordan hverdagen i Idrættens Hus er påvirket af covid-19.
Størstedelen af DIF og IKC personalet er hjemsendt, så Simon arbejder hjemmefra.
Simon har senest været på klubbesøg i HAK. Simon kæmper med HAK om at sikre
Helsingør Kommune stiller rimelige idrætsfaciliteter til rådighed for klubben. I de
nuværende lokaler er der mangel på både plads og ”haltid”. Der arbejdes hen imod en
udvidelse af kampsportsfaciliteterne i Helsingør Hallen.
b. Roskilde Kommune har ansat en person, der skal støtte udvalgte idrætsforeninger i
kommunen, herunder Roskilde Brydeklub.
c. Kampsportsnetværket i DIF arbejder forsat på at udbyde et 1-2 trænerkursus, der kan
være fælles for kampsportsgrenene. Der skal deltage en person fra brydning til at
udforme kurset.

d. De tildelte midler fra Initiativpuljen er blevet forlænget, således vi
har indtil udgangen af 2021 til at anvende dem. De skal forsat
anvendes til bl.a. pigecamp samt fremme af fristilsbrydning.
e. Der er atter opstået den situation at de mobile brydemåtter efterspørges af en klub, og
Danmarks Brydeforbund ikke kan lokalisere vores brydemåtter til udlånsbrug. Vi
forsøger at efterlyse dem igen.
7. Budget for 2021 v/Bo
a. Palle Nielsen havde forud for mødet fremsendt et budgetudkast, der havde været
behandlet af bl.a. Driftsleder og Sportschefen. På budgetmødet rettedes følgende:
b. Indtægter
i. NKC nedjusteres til DKK 450.000, da der fremover skal benyttes DKK
50.000/årligt til driften af NKC. Dette tages af den årlige støtte fra
Guldborgsund Kommune.
ii. Klubkontingent blev justeret, da det blev besluttet at HAK er ikke længere er
fritaget for at betale klubkontingent. Nysted Brydeklub er fritaget for
klubkontingent i 2021.
iii. Der er et par klubber der ikke betaler vores tilgodehavende. Enkelte klubber
har udeståender helt tilbage fra 2018. Bo Lorenzen tager kontakt til de nævnte
klubber.
c. Udgifter
i. Officialsudvalg

1. Mødeaktiviteter nedjusteres til DKK 10.000.
2. Der skal færre dommere afsted i 2021 til UWW
stævner. Beløbet nedjusteres til DKK 40.000.
3. Der skal opdateres på pointtavlesystemet, hvilket vil give anledning til
udstyrsindkøb. Indledningsvis forventes det at blive indkøbt inden
udgangen af 2020, hvorfor der ikke skal budgetteres hertil. Fredrik
Ekstrøm er tovholder på denne opgave.
ii. Administration
1. IT udgifter er blevet opdelt i ”Hosting”, ”IT udgifter software”. ”Pins og
gaver” er blevet oprettet som selvstændigt punkt i budgettet.
2. Bestyrelsesmøder justeres ikke, da der afholdes ”Strategi weekend” i
juni 2021, hvilket forventes omtrent at opveje besparelserne ved den
øgede anvendelse af onlinemøder.
3. Et nyt punkt ”Forsikringer” anføres til DKK 20.000. Det indeholder de
tidligere udgifter til forsikringer samt den lovpligtige
arbejdsgiverforsikring.
iii. Mesterskaber
1. Danske Mesterskaber indeholder fremover brydeklubbernes honorar
for at afholde DM. Det er forsat DKK 5000 pr. stævnedag. Det
selvstændige punkt er fjernet.

iv. Bredde
1. Der oprettedes en budgetpost til ”jubilæumsgave –
klubber”, hvor der blev tildelt DKK 5000. Det var
uvist på mødet hvorvidt der er jubilæumsklubber i 2021. Der
udspecificeres at et jubilæum skal være deleligt med 25 år.
2. ”Regionalt netværk” erstattes med ”Trænernetværk” og tildeles DKK
10.000.
3. ”Udviklingstrup” justeres da forbundets frivillige trænere skal modtage
statens kørselstakst fra 2021.
v. Elite
1. Elitebudgettet opjusteres fra DKK 1.195.000 til DKK 1.300.000. Grundet
ubrugte midler i 2020 ift. covid-19 situationen, er der indgået en aftale
med Team Danmark vedr. omkonvertering af ubrugte midler. Således
får vi lov til at beholde midler vi ellers skulle have betalt tilbage i 2020.
De er dog øremærket eliten, og derfor ses denne stigning i
elitebudgettet. ’Talentarbejde U23’ øges til DKK 360.000.
d. Budgettet er vedtaget.
8. Orientering fra driftsleder v/Michael
a. Intet at bemærke jf. forretningsordenens pkt. 8.
b. Den generelle dispensation for Mesterskabsregulativet forlænges til at vare i hele 2021.

c. Vi udskyder de planlagte danske mesterskaber i foråret 2021, mhp.
afholdelse før sommer. Vi bør holde for øje hvor meget af
værtsklubbernes samt de ansattes tid, vi bruger på mesterskaber
der ikke med rimelighed kan forventes at blive afholdt.
d. Der lød ros fra bestyrelsen for kommunikationen på hjemmesiden samt vores sociale
medier under covid-19 krisen.
9. Fremlæggelse af kvartalsregnskab v/Bo
a. Vi har samlet set et større tilgodehavende fordelt på flere brydeklubber. Fem
brydeklubber skylder penge helt tilbage fra 2018. Der er overvejende tale om
deltagerbetaling for eliteaktiviteter. Det fremhævedes at størstedelen af forbundets
andre arrangementer og aktiviteter har krav om betaling før deltagelse, hvilket løser
denne udfordring helt. Sportschef Thor Hyllegaard bemærkede at det kan blive
nødvendigt at udelukke klubber fra deltagelse, indtil der er lavet en aftale om betaling.
Udover eliteaktiviteter er der tale om manglende betaling for klubkontingent samt
rykkergebyrer. Bo Lorenzen kontakter formanden i de nævnte klubber.
b. Den kvartalsmæssige rapportering fra DIF stemmer ikke overens med de specifikke
budgetposter. Der afholdes møde mellem IKC Regnskab, Bo Lorenzen og Palle Nielsen
tirsdag d. 17/11-20, mhp. at få tilpasset konteringsnumrene med det nye budget for
2021, samt evaluering af 2020 og afstemme tidsplanen for udarbejdelsen af regnskabet
for 2020.

10. Organisationsgennemgang v/Søren
a. Søren Hyllegaard præsenterede et organisationsdiagram, hvor
bestyrelsen supplerede med roller og nuværende
samarbejdspartnere. Organisationsdiagrammet opdateres til Strategiweekenden.
b. Bestyrelsen drøftede fordelene ved bl.a. at opløse Officialsudvalget ved en ændring i
DBs love, og herefter at oprette mindre udvalg. Der drøftedes ligeledes
hensigtsmæssigheden i at udforme både permanente udvalg og udvalg med planlagt
begrænset levetid. Dette skal behandles videre ved Strategiweekenden.
c. Bestyrelsen drøftede hvordan henvendelser fra grapplere der ønsker international
stævnedeltagelse i UWW regi skal håndteres. Vi vil ikke tillade opstilling via
udlændingelicens, da vi risikerer at stå i en situation hvor vi kommer til at mangle
denne ene danske allokerede udlændingelicens. Forskellige henvendelser herom skal
rettes til info@brydning.dk, hvorfra det videre forløb håndteres.
11. Status på rekruttering af officials etc. v/Simon og Michael
a. Der er forsat ikke modtaget noget svar fra Officialsudvalget. Det videre forløb aftales på
Strategiweekenden. Simon Lui er tovholder.
12. Status for opstart af salg af sponsorater v/Søren
a. John Højgård er startet som sponsoransvarlig i efteråret. John oplyser at opstarten har
været langsommere end forventet, da corona dæmper aktivitetsniveauet i
virksomhederne samt der mangler afklaring omkring VM og OL.

b. Der er udarbejdet videomateriale, men vi afventer forsat at
modtage resten af de ting der skal supplere det.
13. Orientering vedr. trivselsansvarlig samt aktivrepræsentant v/Palle
a. Der skal vælges en ny aktivrepræsentant da Fredrik Ekstrøm ikke har været aktiv
noget tid. Der vil komme mere information herom. Der drøftedes at
aktivrepræsentanten skulle anføres i DBs love, mhp. at beskrive valghandlingen,
valgbarhed mv. Palle Nielsen er tovholder.
b. Der skal udpeges en trivselsansvarlig i Danmarks Brydeforbund. Det forventes at ske til
Strategiweekenden. Palle Nielsen er tovholder.
14. Dato for næste bestyrelsesmøde
a. Næste bestyrelsesmøde afholdes online, det bliver d. 13. marts 2021 kl. 09.00.
15. Eventuelt
a. Palle Nielsen er ved at oprette Mobile Pay Erhverv til Danmarks Brydeforbund. Det skal
anvendes til indbetalinger af sponsorater samt en julekalenderevent i december 2020.
Der skal betales et mindre gebyr pr. transaktion. Danmarks Brydeforbund vil muligvis
kunne fritages for at betale for oprettelsen, da ikke-kommercielle organisationer er
fritaget herfor.
b. Armbrydning Danmark har afholdt generalforsamling med DIF repræsentant Jan
Darfelt. Jan har superviseret Armbrydning Danmark med nedskrivning af vedtægter
som kan godkendes af DIF. Danmarks Brydeforbund arbejder videre mhp. at

armbrydning kan figurere under Danmarks Brydeforbund som en
aktivitet og deres medlemmer kan registreres hos DIF.

