Referat 27.02.16
Bestyrelsesmøde, Danmarks Brydeforbund
Tid: lørdag d. 27/2 2016 kl. 10.00 – 16.00.
Sted: Dansk Bilglas, Nyborgvej 341, 5220 Odense.
Tilstede: Palle Nielsen formand, Erik Nyblom næstformand, Peter Rafn, Amir Lavasani, Sonja
Ekstrøm, Esben Fonnesbek (ref) og Henrik Stuhr.
Afbud: Lene Søberg
1. Godkendelse af dagsorden
Esben Fonnesbek blev valgt som ref.
2. Underskrive referat fra sidste b-møde
Referat blev underskrevet af Sonja, Erik og Palle.
Amir, Esben og Peter godkendte ikke referatet
3. Ansættelse af udviklingskonsulent v/Palle og Esben
a. Status på ansættelsesprocessen mv
Bestyrelsen gennemgik samtalerne med ansøgerne og disse blev drøftet:
Esben: Mener vi har brug for en der kan sætte rammer, frem for en praktiker på madrassen. En
kandidat udefra vil kunne trække nogle erfaringer ind i vores sport. Ville ansøgerne fra brydning være
aktuelle i andre forbund?
Sonja: Kan stillingen opdeles i en bryde og klubudviklingsdel? Foreslår at vi sender et genopslag ud.
Palle: Bekymret over kandidat udefra kun er teoretiker. Andre anbefaler ham ikke. Skolebrydning mv.
giver ikke nogen målbar medlemstilgang, men det kan bruges som motiviationsfaktor til at igangsætte
klubberne.
Amir: Mener at vigtigste opgave er klubudvikling frem for brydning på madrassen.
Peter: Mener vi skal slå stillingen op igen.
Beslutning:
Stillingen genopslås på Nettet og samtidig forhører vi os ved DIF Kontorfællesskab og andre
specialforbund om de har relevante emner. Samtaler finder sted ifbm. DM drenge. Ved samme
lejlighed tages en opfølgende samtale med en tilbageværende kandidat.
Esben tilretter opslag.
4. Justeringer til DBs politiske program v/Palle
a. Udviklingsplan – Behandling af det fremsendte materiale
Udviklingsplanen blev af bestyrelsen gennemgået og Palle tilrettede planen. Palle sender den tilrettede
version ud således den er klar senest sammen med årsberetningen.
Fristil:
Bestyrelsen var enig om at der er potentiale i fristil – både for mænd og kvinder. Andre lande i Norden
er forgangsmænd for dette og har gode erfaringer.
Amir: Der går mange potentielle fristilsbrydere fra udlandet rundt i Danmark
Erik: Inklusion af fristil kunne hurtigt bibringe nye medlemmer
Esben: Der ligger givetvis muligheder for fundraising inden for integrationsarbejde.

Motionister:
Sonja: Motionisthold er rigtig godt at inddrage frivillige ud fra. I Nykøbing er der mange frivillige fra
motionsholdet, som ikke har yderligere kontakt med brydning.
b. Frivillighedsstrategi
Sonja: Udkastet til strategien er kopieret fra Dansk Ride Forbund i første omgang for at få inspiration.
Bestyrelsen var enig om at det kræves at der arbejdes videre med opgaven og strategien tilpasses
brydesporten og forkortes så den bliver lettere læselig.
Sonja og Peter arbejder videre med strategien, der skal være klar til R-møde og udsendes sammen
med årsberetningen.
c. Uddannelsespolitik – Behandling af det fremsendte materiale
Esben: Mener at eksemplets magt er stort og det derfor ”klinger hult” at vores fremmeste trænere,
landstrænerne, ikke har teoretisk træneruddannelse.
Erik: Mener at DB’s ansatte trænere skal opfordres til at påbegynde træneruddannelse.
Palle: Mener ikke det ”klinger hult”. Det vil være overkill at sende dem på diplomtræner tidsmæssigt.
Sonja: Mener at DB’s trænere burde være forgangsmænd for at tage træneruddannelse
Beslutning om ændring i politikken:
”Landstrænerne skal videreuddannes, såvel praktisk som teoretisk”
5. Frivllighedsstrategi og forbundsarbejde kontra lønnet arbejde,
repræsentation, rejser mv. v/Amir
Amir: Mener ikke DB er forgangsfigur for frivillighed, når flere af de opgaver der før udførtes frivilligt,
nu udføres af lønnede medarbejdere. Er en frivillighedsstrategi relevant når en stigende del af vores
opgaver løses af lønnede folk?
Peter: Mener flere ting burde løses af frivillige så pengene kunne frigøres til brydere.
Esben: Vi skal stille os selv spørgsmålet om det er motiverende at være frivillig i en organisation hvor
udgifterne til løn, repræsentation og rejser er store.
Erik: Mener ikke at alt kan klares frivilligt og at de lønnede medarbejderes opgaver kun marginalt kan
løses af frivillige.
Palle: Vi lider ikke under manglende frivillige kontra lønnede. Vi får gjort det vi gerne vil.
6. Fremtidens udvalgsstruktur i DB v/Palle
a. Behandling af anden udvalgsomstrukturering
”Trænerrepræsentanterne” (afløser for trænerudvalg) igangsættes så snart udviklingskonsulenten er
på plads.
Officialsudvalget består. Esben Fonnesbek indtræder i udvalget.
7. Orientering om nyt startlicensdatabasesystem (My Fightbook) v/Palle
Vi har forlænget den hidtidige startlicensindløsning. Det nye system er udskudt til testfase maj måned,
og fuld funktionalitet primo juni.
8. Evaluering fra DIF, projekt ”Fra Mesterlære til vidensbaseret forbund” v/Palle

Orientering: Helle Carlsen, DIF og Michael Yde har evalueret på projektet. DIF udtrykker tilfredshed
med forløbet. Mødereferatet fra evalueringsmødet rundsendes sammen med nyhedsbrev snarligt.
4 nye klubber, Thor Vejgaard, Viking, AK Hermod og AK Frem skal i gang med ATK handlingsplaner.
Først programsat til August, men DIF anbefaler at planen allerede ligger klar inden den nye sæson.
9. Medlemstal indberetning v/Palle
Medlemsantal for 2015 forventes ca. 200 lavere end 2014, i indberetningen til DIF. Enkelte klubber
har slet ikke indberettet, Michael Yde følger op og orienterer bestyrelsen på status.
10. Status på opgavefordeling i bestyrelsen v/Erik
a. Herunder hvad de enkelte bestyrelsesmedlemmer har af igangværende opgaver
Punktet henstår til kommende møde pga. tidsmangel.
11. Ideseminar 2016 v/Palle
a. Der er fra Nanna Johansen, forældre i Thrott fremkommet forespørgsel på et oplæg ”kulturen i
brydning, set fra et forældreperspektiv”.
Det blev af bestyrelsen vedtaget at invitere Nanna, Palle følger op.
12. Stævneplan for 2016-2017 v/Palle
Orientering: I kommende sæson vil DB koordinere fire forskellige typer stævner:
U/J/S Invitationsstævne
Inivtationsstævne som NEC
Kredsturnering Jylland/Sjælland
Miniturnering regionalt
13. Valg til bestyrelsen i Danmarks Idrætsforbund v/Palle
Der er årsmøde i DIF 30. april. Preben Staun, næstformand stiller ikke op igen. Fremover vil der være
to næstformænd i DIF. På bestyrelsesmødet blev det bestemt hvem vi stemmer på, på baggrund af
Palles indstilling.
14. Orientering om ny økonomisk støttestruktur i DIF v/Palle
Orientering: Den nye struktur bliver mere fleksibel og udviklings rettet under mantraet ”mere idræt
for pengene”
Den nye struktur bliver et tema på Ide-seminar.
15. Fastsættelse af medaljebonus v/Palle
Tidligere forslag fra December måned er vedtaget:
Seniorer:
EM og European Games
VM
1. 15.000
1. 20.000
2. 10.000
2. 15.000
3. 5.000
3. 10.000

OL
1. 30.000
2.25.000
3.20.000

16. Dato for næste møde
20. Maj 18.00 i forbindelse med DM Senior i Aalborg. Henrik Stuhr sørger for overnatning
3. Juni i forbindelse med R-møde i Odense.

17. Eventuel
Erik: Vedtaget fra UWW at hver nation må deltage med to deltagere til UEM.
Sammen med de øvrige nordiske nationer sender DB brev til UWW hvor vi beder dem genoverveje
beslutningen, for også at tilgodese de mindre nationer.
Erik: Nordisk mesterskab 2017 U+J , 27.-28. maj samt eventuel træningssamling.
Erik Nyblom og Michael Yde sender mesterskabet i udbud.
Peter: Alkoholpolitik er på vej og foreligger inden 20. maj.
Peter: Der afholdes dommer og listefører kursus 10.-11. september
Referatets punkter er gennemgået på mødet under hvert enkelt punkt, for at sikre korrekt gengivelse.

