
 

 

R E F E R A T  

Bestyrelsesmøde 

Tid: lørdag d. 20/03 2021 kl. 10.00 – 13.00. 

Sted: Afholdes som videokonference. 

Tilstedeværende: Palle Nielsen (formand), Bo Lorenzen (kasserer), Søren Hyllegaard, Sonja Ekstrøm, 

Jesper Kierkegaard samt Charlotte Jensen. Udover bestyrelsen deltager Driftsleder Michael Yde og 

Udviklingskonsulent Simon Lui. 

Fraværende: Henrik Stuhr. 

Afbud: suppleant Erik Nyblom. 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

a. Punktet ”Afholdelse af Repræsentantskabsmøde” er blevet tilføjet dagsordenen. 

2. Underskrivning af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

a. Referatet fra budgetmødet skal underskrives ved første lejlighed.  

3. Orientering fra driftsleder v/Michael 

a. Der har været et nedbrud på hjemmesiden i februar. Vi forventer at modtage to 

opkrævninger i denne forbindelse på cirka 3500 kroner.  

b. Datoer for DM og NM i 2021 

i. Der er så småt ved at komme styr på de sidste datoer, dog er der forsat et 

hængeparti ift. NM Ungdom/Junior i maj måned. Det er forsat uvist om det er 

realistisk at afholde NM i maj måned pga corona. Palle Nielsen er tovholder på 

at forsøge en sidste rundringning til nationerne med 1/4-21 som skæringsdato 

ift. aflysning. 

c. Henvendelse fra AK FREM vedr. Spillemyndigheden. 

i. Simon Lui følger henvendelsen fra AK FREM til dørs.  

  



 

 

d. Indgåelse af aftale med DIF vedr. DM Ugen 

i. Bestyrelsen besluttede at pige-/kvindebryderne ikke 

forventes at skulle deltage sammen med seniorerne til DM 

Ugen i 2022. Såfremt der er mulighed for ekstra eksponering ifm. udvalgte 

finalekampe på tværs af idrætter lørdag aften, så ønsker vi at deltage i dette. 

Michael Yde underskriver aftalen på vegne af Danmarks Brydeforbund. 

4. Orientering fra Udviklingskonsulenten v/Simon 

a. Nyt fra Udviklingskonsulenten 

i. Thrott har oplyst at de overvejer at starte en satellitklub med støtte fra Århus 

kommune. De ønsker i den forbindelse sparring fra forbundet. 

ii. Heros er ved at søge Halsnæs Kommune om økonomisk støtte til etablering af 

udendørs træningsfaciliteter. 

iii. Experimentariummet har OL tema i en periode frem mod OL i Tokyo. Simon Lui 

vil  spørge AIR/Heros/Viking om de har interesse i at deltage.  

iv. Kampsportsnetværket i DIF arbejder videre med at etablere et fælles ”1-2 

Træner” kursus målrettet hjælpetrænere.  

b. Orientering vedr. strategiske spor 

i. Simon Lui berettede kort om arbejdet med næste periodes strategiaftale. Vi er i 

planlægningsforløbet tredje fase ud af i alt fire faser. Danmarks Brydeforbund 

har nedjusteret vores budgetudspil til strategiaftalen. Vores endelige 

strategiaftaleudkast skal afleveres til DIF senest d. 1/5-21.  

ii. Simon gennemgik strategiaftalens opbygning, hvor der fremgår beskrevne 

effektmål, kvantitative og kvalitative indsatser samt procesmål. Procesmålene 

skal opfyldes før at effektmålene kan realiseres. Procesmålene gælder kun for 2 

år ad gangen, i modsætning til tidligere hvor de galt hele den fireårige periode. 

Dog skal budgettet lægges for hele den 4 årige periode. 



 

 

iii. Spor 1 

1. Bestyrelsen drøftede kort udkastet til 

strategiaftalen vedr. spor 1 om forbundets og 

klubbernes organisationsudvikling. 

iv. Spor 2 

1. Rekruttering af 3-12 årige og fastholdelse af medlemmer fra 13-24 år. 

Simon gennemgik udkastet til spor 2 i strategiaftalen for 2022-2025. 

Bestyrelsen drøftede forskellige konkrete indsatsområder. 

Bl.a. at kortlægge årsager til frafald, opdelt i demografi/målgrupper osv. 

Der blev omtalt et eksempel med at man lavpraktisk kunne 

holde ”exitsamtaler” når brydere stopper på U23 

landsholdet/NKC/Udviklingstruppen. Dette mhp. at kunne målrette 

fastholdelsesinitiativer, inkl. at tilbyde nye aktiviteter samt fastholde i 

nye roller.  

Ligeledes bør der arbejdes strategisk med at sikre overgangen mellem 

tumlehold og de yngste brydehold, så frafaldet her minimeres. 

Forældrene fra tumlingeholdene skal inkluderes og aktiveres i langt 

højere grad, potentialet i denne målgruppe synes uopdyrket. 

2. Orientering om rekrutteringskampagne til sæsonopstart 2021.  

Simon Lui og Michael Yde har holdt møde med Patrik Hyllegaard, hvor 

forskellige muligheder for en digital rekrutteringskampagne blev 

drøftet. Det var en essentiel del af drøftelsen, at brydeklubberne skal 

være aktivt deltagende i at udbrede kampagnen og være klar til at 

arbejde målrettet med den i klubben. Det er en forudsætning for at 

klubberne kan få udbytte af initiativet, at de arbejder seriøst med 

sociale medier. Flere klubber har ikke en Facebookside. Andre klubber 



 

 

har kun en Facebookgruppe, der anvendes 

sporadisk til intern kommunikation. Dette er en 

barriere der skal arbejdes med allerede nu. 

Klubberne bliver udstyret med et kit, der helt basalt instruerer dem i 

hvad de skal gøre.  

Patrick Hyllegaard engageres til at udføre arbejdet. Bestyrelsen har 

godkendt et samlet budget på DKK 25.000, der skal indeholde honorar 

samt omkostninger til bl.a. hosting. Udgifter til eksempelvis roll-

bannere mv. er eksklusiv dette beløb. Det blev understreget for 

bestyrelsen at det fremsendte budgetudspil var et kvalificeret estimat, 

således at der muligvis vil tilgå omkostninger. Michael Yde er tovholder 

på arbejdet frem mod Årsmødet.  

5. Status for kontaktpersonordningen i brydeklubberne v/Palle 

a. Palle Nielsen har i uge 8 fremsendt et dokument til brug ved bestyrelsens rundringning 

til deres kontaktklubber, med en opfordring om at påbegynde arbejdet snarest muligt. 

Arbejdet er ikke startet forud for dagens bestyrelsesmøde.  

b. Bestyrelsen besluttede, at hvert bestyrelsesmedlem skal have været i indledningsvis  

kontakt med sine tildelte brydeklubber senest d. 3/4-21. Michael Yde fremsender 

dokumenterne fra Palle Nielsens oprindelige e-mail til bestyrelsen, suppleret med de 

detaljer der blev drøftet på mødet. 

6. Fremlæggelse af kvartalsregnskab v/Bo 

a. Bo Lorenzen oplyser at IKC ikke har fremsendt kvartalsregnskabet for 2020. Bo skal til 

møde med vores nye regnskabsassistent i IKC, hvor det bliver bragt i orden. Der skal 

ligeledes arbejdes videre med ensretning af kontoplanen. Klubbernes tilgodehavende 

til Danmarks Brydeforbund er nedbragt, Bo Lorenzen og IKC vil forsætte arbejdet med 



 

 

at indkræve vores tilgodehavende. Der skal rykkes for manglende 

indbetaling af klubkontingent. Bo Lorenzen er tovholder. 

7. Afholdelse af repræsentantskabsmøde 2021 v/Michael 

a. Der afholdes Repræsentantskabsmøde lørdag d. 5/6-21. Dagen forsøges afholdt med 

fysisk fremmøde, med både Ideseminar og Repræsentantskabsmøde. Dagen afholdes 

på et hotel/konferencested af hensyn til coronaudfordringer. Flemming Nielsen 

forventer ikke at kunne være dirigent, hvorfor der skal findes en ny dirigent.  

b. De bestyrelsesmedlemmer der er på valg, stiller op til genvalg til deres 

bestyrelsesposter. 

8. Forberedelse til strategiweekenden v/Simon 

a. Strategiweekenden/strategidagen udskydes til afholdelse med fysisk fremmøde i 

august måned. Simon Lui er forsat tovholder. Bestyrelsen vælger en dato for 

arrangementet ifm. næste bestyrelsesmøde. Alternativt sørger Simon Lui for at der 

findes en dato. Simon Lui har noteret sig at der skal vælges en Trivselsansvarlig i 

Danmarks Brydeforbunds bestyrelse denne dag.  

9. Status for opstart af salg af sponsorater v/Søren 

a. Sponsoransvarlig John Højgaard oplyser forud for mødet at han ikke har været aktiv 

hen over vinteren pga. coronanedlukning i både sport og erhvervsliv. Der har været 

afholdt møder med Michael Yde, hvilket har givet anledning til at klubberne har 

modtaget endnu mere information samt brydning.dk/sponsor er blevet udbygget. 

Driftsleder har ikke modtaget nogen henvendelser eller på anden vis kunnet 

konstatere interesse om partnerskabsaftaler i klubberne. Vi håber at det vil ændres i 

takt med at forholdene i klubberne normaliseres. IKC laver fakturaer til sponsorer. Der 

er lavet et fælles digitalt samarbejdsforum mellem Driftsleder og den 

Sponsoransvarlige. Der er videomateriale med Fredrik Bjerrehuus vedr. 

partnerskabsaftaler i pipelinen. 



 

 

10. Orientering vedr. trivselsansvarlig samt aktivrepræsentant v/Palle 

a. Sidste år trak Frederik Ekstrøm sig som Aktivrepræsentant for 

bryderne. Der blev drøftet på mødet hvorvidt der skal være et 

formelt valg til tillidsposten som Aktivrepræsentant eller om det skal være en rolle 

hvor personen udpeges af Danmarks Brydeforbunds bestyrelse, samt hvorvidt dette 

burde nedfældes på skrift. Bestyrelsen traf ikke nogen beslutning herom. Søren 

Hyllegaard følger op på om der er blevet udpeget en ny aktivrepræsentant, og giver en 

melding til driftsleder.  

b. Der skal vælges en Trivselsansvarlig i Danmarks Brydeforbunds bestyrelse. Dette 

ventes bragt i orden ifm. strategiweekenden i august måned. Palle Nielsen fremsender 

DIFs skrivelse vedr. trivselsansvarlige til bestyrelsen.  

11. Associeringsaftale med Armbrydning DK v/Palle 

a. Palle Nielsen har kort før bestyrelsesmødet fremsendt et udkast til en 

associeringsaftale mellem Armbrydning DK og Danmarks Brydeforbund. Palle Nielsen 

forudser en mindre vækst i mængden af administrativt arbejde. 

b. Palle Nielsen ønsker at bestyrelsen gennemlæser det fremsendte materiale. Palle 

Nielsen er tovholder på arbejdet. Der skal følges op på arbejdet til næste 

bestyrelsesmøde. 

c. Michael Yde sørger for at armbrydere kan indberette medlemstal i CFR, så de vil 

figurere som en aktivitet under brydning.  

12. Dato for næste bestyrelsesmøde 

a. Dagen før årsmødet, fredag d. 4/6-21, afholdes der bestyrelsesmøde. Såfremt årsmødet 

kun afholdes online, udgår bestyrelsesmødet medmindre afholdelsen er strengt 

nødvendig.  

13. Eventuelt 

a. Intet 


