Danmarks Brydeforbund

Referat
Bestyrelsesmøde
Tid: lørdag d. 25/3 2017 kl. 10.00 – 15.00.
Sted: Scandic Odense.
Mødedeltagere: Palle Nielsen formand, Erik Nyblom næstformand, Lene Søberg kasserer, Peter Rafn,
Sonja Ekstrøm, Henrik Stuhr, Rami Zouzou og Michael Yde.
1. Godkendelse af dagsorden
a. Rækkefølgende af punkt 5 og punkt 6 blev ombyttet.
b. Punkt 8 fik tilføjet emnet startlicenser. Punkt 9 fik tilføjet emnet NKC (vores nationale
kraftcenter.)
2. Underskrive referat fra sidste b-møde
a. Referatet blev underskrevet af bestyrelsesmedlemmerne.
3. Konstituering af bestyrelsen, Henrik Stuhr træder ind v/Palle
a. Henrik Stuhr indtrådte som bestyrelsesmedlem.
b. DIF er underrettet om at Esben Fonnesbek og Amir Lavasani har valgt at udtræde af
bestyrelsen. DIF pointerer at de ikke vil blande sig i Danmarks Brydeforbunds
bestyrelseskonstellation, men blot tager interesse heri, således de strategiske spor får
de bedste vilkår for at blive implementeret effektivt.
c.

Bestyrelsen drøftede muligheden for at udarbejde og vedtage et adfærdskodeks for
Danmarks Brydeforbunds virke. Rami Zouzou er tovholder på opgaven og vil
konsultere sig hos KUF.

4. Indstilling af kandidater til valg i DIF bestyrelse v/Palle
a. Bestyrelsen besluttede at Danmarks Brydeforbund stemmer på Tine Teilman til DIFs
bestyrelse.
b. Lene Søberg og Sonja Ekstrøm er udpeget som stemmeberettigede, samt
repræsenterer Danmarks Brydeforbund til DIFs årsmøde.
5. Præsentation af det videre arbejde med de strategiske spor v/Rami
a. Rami Zouzou opsummering kort hvad der foregik på sidste møde i styregruppen, der
blev afholdt d. 18/2-17. Herunder fastsættelse af mål, delmål samt indsatsområder.
Følgende indsatser blev fremhævet:
i. Ministævner
1. Udarbejdelse af manual og årshjul herfor.
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2. DM i fristil for drenge og piger.
ii. Tumlehold
1. Manual for etablering af tumlehold, så alle klubber ultimo 2021 har
tumleholdstilbud.
2. Udbud af træneruddannelsen 1,2- træner målrettet nye trænere/
forældre så de kan varetage træningen af tumlehold.
iii. Get2sport
1. Samarbejdsmøde med konsulenterne.
2. En kortlægning af, hvor det giver mening med fokus på Aarhus, Odense
og Aalborg.
iv. Klubudviklingsnetværk med fokus på rekruttering
1. 4 årlige møder i et årshjul.
2. Et fast koncept.
3. Et tværidrætsligt netværk.
v. Sociale medier
1. Skærpet profil på de sociale medier i forhold til vores målgruppe.
b. Vores strategiske spor er godkendt, og vi afventer nu godkendelse af vores indsatser og
procesmål. Vi har en forventning om at modtage den maksimale støtte efter den
økonomiske ramme, dvs. vi forventer en DIF støtte til 2018 på DKK 1,4M. Endvidere er
der udviklingspuljer i DIF der kan søges løbende, desuagtet hvilken støtte man har
modtaget fra DIF.
c.

Vedtagne målsætninger for 2018-2021:
i. Mål 1: Forventet vækst med 1400 medlemmer.
ii. Mål 2: 24 klubber skal have et tumlehold.

d. Bestyrelsen drøftede hvilke muligheder der vil være for at måle fremgang. Både den
årlige medlemsregistrering, samt klubmodul vil kunne anvendes. Hertil vil
udviklingskonsulenten også skulle stå for en kvalitativ undersøgelse løbende af
fremskridt i klubberne.
e. Delmål for 2018-2021
i. Medlemstal for 2018, 1000 medlemmer i aldersgruppen x-xx. Delmål 2: 10
klubber skal have tumlingehold.
ii. Der holdes et evalueringsmøde inden udgangen af november 2017 mellem
forbundets ansatte samt bestyrelsen.
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f.

Rami orienterede om samarbejdsprojektet med Judo/Karate. Herunder formål,
finansiering, samarbejdspartnere, forventet struktur mv. Brydedanmark blev
orienteret på hjemmesiden i uge 12.

6. Orientering om Klubmodul / ny startlicensbestilling v/Michael
a. Bestyrelsen fik fremvist en testudgave af Klubmodul, og fik demonstreret udvalgte
basisfunktioner samt det startlicenssystem som leverandøren skal tilpasse til
Danmarks Brydeforbunds behov.
b. Der blev drøftet hvilke muligheder der vil være for strukturering af startlicenstyper,
samt oprettelse og betaling.
c.

Erik Nyblom sender et udkast medio april vedr. hvordan de nye startlicenser skal
struktureres, priser mv. Efter bestyrelsens godkendelse skal det videre arbejde med
tilpasning af vores startlicenssystem rettes herefter.

d. Bestyrelsen drøftede vigtigheden af at startlicenser bliver indløst og fremvist ved
indvejninger. Endvidere skal klubberne gøres bevidste om deres ansvar for at have styr
på deres bryderes startlicenser.
e. Ifm. overgang til ny webhosting af brydning.dk, er der bevilget udgifter til diverse
tilpasning af hjemmesiden, samt tilpasning ifm. overgangen til Klubmodul som
leverandør på vores startlicenssystem.
f.

Såfremt det giver mening kan Ideseminaret anvendes til at orientere deltagerne, i den
fremtidige anvendelse af Klubmodul. Klubmodul forventes anvendt fra efteråret 2017,
og alle brydere der skal have startlicens i 2018 skal anvende det nye system.

7. Idebank – drejebøger, håndbøger, invitationer mm v/Palle
a. Der skal etableres en idebank på hjemmesiden. I fondsansøgningen om samarbejde
mellem kampsportsgrenene, kan der søges midler til video, opdatering af materiale mv.
8. DM 2018, 2019 samt startlicenser v/officialsudvalget
a. Det uofficielle danske mesterskab i fristilsbrydning udvides i 2018 med kategorierne
ungdom og junior.
b. Bestyrelsen har vedtaget at der fremover planlægges nationale mesterskaber to år
forud.
c.

De nationale mesterskaber afholdes følgende datoer de kommende to år:
i. DM børn/unge d. 17.-18. marts 2018.
ii. DM senior d. 21. april 2018.
iii. DM hold d. 1. december 2018.
iv. DM børn/unge d. 16.-17. marts 2019
v. DM senior d. 20. april 2019
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vi. DM hold d. 7. december 2019.
d. Evaluering på DM børn/unge afholdt d. 18/3-19/3.
i. Bestyrelsen noterede sig at officialsudvalget skal udarbejde en tjekliste til hver
af de forskellige danske mesterskaber. Således skal der fremadrettet klarhed
over hvem der er ansvarlig for hvad.
ii. Om nødvendigt må officialsudvalget mødes med værtsklubben forud for et
mesterskabs afholdelse.
e. Erik Nyblom er tovholder på et forslag til lovændring vedr. differentieret startlicens
betaling.
9. Status på NM i Kolding samt NKC v/ Erik
a. KIF er værtsklub for de nordiske mesterskaber for ungdom, junior og Kvinder. Erik
Nyblom har afholdt møde med værtsklubben, og Erik har på baggrund af dette
konkluderet at de basale ting er på plads. Der resterer blot enkelte uafklarede ting for
nuværende. Erik tager atter kontakt til værtsklubben, for at spørge ind til
mediestrategi, sponsorer samt hvorvidt der eksempelvis udarbejdes en plakat.
b. Inspirationsdag på NKC.
Der er bred geografisk opbakning af brydedanmark. Bestyrelsen drøftede kort
hensigten med arrangementet.
10. Ideseminar, udkast til dagsprogram v/Palle
a. Dagsprogrammet der er udarbejdet af driften blev godkendt uden bemærkninger.
11. R-møde, valg v / Palle
a. Palle Nielsen er villig til genvalg til formandsposten.
b. Henrik Stuhr villig til genvalg som b-medlem.
c.

Bestyrelsen foreslår Bo Lorenzen som b-medlem.

12. Årets brydere, årets klub, årets leder v/ Palle (LUKKET PUNKT)
13. Dato for næste møde
a. Næste bestyrelsesmøde afholdes dagen for Repræsentantskabsmødet d. 19/5-17 kl.
18.00, på Scandic i Odense.
14. Eventuelt
a. Intet.

