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Referat af 
Repræsentantskabsmøde 
 

Tid: 23-05-2020 kl. 15:00. 

Referent: Jesper Kierkegaard Hansen 

0. Info 
 Dette ordinære R-møde vil i år blive afholdt virtuelt grundet COVID-19 

situationen, uagtet at det ikke fremgår af vores vedtægter, at vi kan afholde 
et R-møde virtuelt. Hvis der ingen indvendinger er, vil mødet afholdes 
således. 
Ingen indvendinger. 

 

1. Valg af dirigent 
Palle Nielsen, formand Flemming Nielsen er valgt som dirigent 
Flemming Nielsen, 
dirigent 

Mødet er lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. 
Varsling ok. 
Beretninger ok. 

 

2. Kontrol af stemmeberettigede 
Flemming Nielsen, 
dirigent 

Stemmeberettigede er optalt og markeret på Zoom.  

 

3. Valg af 3 stemmetællere 
Flemming Nielsen, 
dirigent 

Hvis der skal stemmes, markeres det offentligt på Zoom. Ønskes der anonym 
afstemning, vil det foregå via sms til en DIF-repræsentant, som vil sørge for 
optælling og holde det anonymt.  

 

4. Bestyrelsens beretning 
Palle Nielsen, formand Fremlægger bestyrelsens beretning - se årsberetning 

Uddelinger af udmærkelser etc. Sker ikke i dag, men i stedet til DM i 
efteråret. 

Flemming Nielsen, 
dirigent 

Bestyrelsens beretning er godkendt uden yderligere kommentarer. 

 

5. Udvalgenes beretninger 
Thor Hyllegaard, Elite Fremlægger eliteudvalgets beretning - se årsberetning. 
Niels Hansen, KIF Er der planer om en yderligere tur som Kasakhstan? 
Thor Hyllegaard, Elite Der er ikke planer om flere ture endnu. Der er ikke midler, men der holdes 

selvfølgelig øje hvis der skulle opstå en mulighed. 
Niels Hansen, KIF Hvis der var mulighed for egenbetaling, kan der så blive flere ture? 



Referat R-møde 2020    
   

Side 2 af 4 

Thor Hyllegaard, Elite Det er klart en mulighed hvis efterspørgslen findes. Det kræver yderligere at 
finde de rigtige samlinger under de rigtige forhold.  

Sonja Ekstrøm, b-medlem Officialudvalgets beretning ses i årsberetning - uden yderligere 
kommentarer.  

Flemming Nielsen, 
dirigent 

Amatør- og ordensudvalgets beretning fremlagt uden kommentarer. 

Palle Nielsen, formand I forlængelse af beretninger, vil Liselotte Byrnak fra DIF holde lille 
præsentation. 

Liselotte Byrnak, DIF Fremlægger DIF’s udkast til politisk program 2021-2024 
DIF peger på 3 indsatsområder, ”Sammen om idræt og bevægelse”, 
”Fremtidens idræt for børn og unge”, ”Idrætten tager ansvar” 
DIF peger på 3 tværgående værktøjer: ”Digital udvikling”, ”Kommercielt 
samarbejde”, ”Samarbejde i idrætten”. 

Palle Nielsen, formand Spørgsmål til Kolding. Har i ikke lavet et ressource skema overført til en 
frivillig løn for noget tid siden?  

Niels Hansen, KIF Der blev for et par år siden lavet et socialt regnskab, hvor frivillige timer 
omregnes til en arbejdsløn. Dette fremlægges for sponsorer mm. Det er 
flere år siden. Usikker på værdien i dag - nyhedsværdien forsvandt. Måske 
det skulle genovervejes. 

Flemming Nielsen, 
dirigent 

Ingen yderligere kommentarer - Beretninger vedtaget. 

 

6. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse 
Bo Lorenzen, kasserer Årsregnskab præsenteres. 

Pænt overskud ca. 200.000 kr. Bl.a. pga. OL-udtagelse. 
Palle Nielsen, formand Kommentar. Under eliteudvalg er der brugt flere penge end budgetteret. 

Disse kan findes i indtægt fra Kirkbi fonden. 
Flemming Nielsen, 
dirigent 

Regnskab godkendt uden yderligere kommentarer. 

 

7. Gennemgang af hovedlinjer for DB’s virke i fremtiden 
Palle Nielsen, formand Svært tidspunkt at snakke om fremtiden. Fortrøstningsfuld ift. DB’s planer. 

Ser frem til arbejde med Simon, vores nye udviklingskonsulent. Glædeligt at 
have tegnet ny aftale med Guldborgsund ift. drift af nationale kraftcenter. 
OL står for døren - dog først i 2021. Kan OL udskydelse give håb til Rajbek? 
Thor? 

Thor Hyllegaard, Elite Status Rajbek: Vi følger tæt, men COVID gør også at politikere er optaget af 
andre sager. Svar er længe undervejs, men der arbejdes på at få dansk pas til 
Rajbek. Der er søgt Refugees Passport så Rajbek evt. kan stille op under OL 
flag til OL-kvalifikationsturneringer i foråret 2021, hvis det ikke lykkedes at få 
dansk pas inden.  

Bjørn Ulriksen, BK Thor Stiller spørgsmål til at DB bruger ressourcer til at finde en hovedsponsor til 
DB. Status?  

Søren Hyllegaard, 
Næstformand 

Der er udviklet et koncept. Skulle være startet her i forår. Afventer COVID 
situation, men til efterår lanceres det. Håber på hjælp fra klubber så der kan 
sælges sponsorater til DB for første gang. 
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Bjørn Ulriksen, BK Thor Var det ikke en ide at finde en større hovedsponsor? Tænker på hvad der 
sker, især med eliteudvalget, hvis støtten fra DIF forsvinder/sænkes. 

Søren Hyllegaard, 
Næstformand 

Det ligger i konceptet. Både store og små sponsorater. Spørgsmålet er om vi 
kan sælge så stort et hovedsponsorat. Vi vil selvfølgelig prøve. Håber at 
klubber vil hjælpe til at sælge.  

Flemming Nielsen, 
dirigent 

Ingen yderligere kommentarer.  

 

8. Gennemgang af budgettet for det kommende år 
Bo Lorenzen, kasserer Præsentere budgettet. Bemærker at det er lavet inden COVID-19, så det er 

nok ikke ret virkelighedstro. 
Efter krisen vil budgettet tilrettes så den afspejler den nuværende situation. 

Erik Nyblom, DB-
suppleant 

Spørgsmål: Hvor kan fælderne ligge nu når budgettet skal revurderes 
grundet COVID 19.  

Bo Lorenzen, kasserer Fælder som følge af COVID19 krisen vil ligge i egenbetaling til stævner og U-
trup. DIF-støtten ligger fast i 2020. Licensindtægter ligger fast.  
Det kommer selvfølgelig til at påvirke indtægter. Et ca. bud vil være  
200.000kr, men der vil også være færre udgifter da der ikke afholdes 
stævner mm.  

Thor Hyllegaard, Elite Elitevalget kan komme i klemme, da vi ikke ved om DIF skal have penge 
tilbage. Team Danmark arbejder på at revurdere OL-satsningen, da der nu 
skal finansiere et år mere frem til Tokyo 2021.  
Eliten kan blive ramt, men vi kender endnu ikke konsekvensen. 

Niels Hansen, KIF Mulighed for at søge hjælpepakker til DB? 
Bo Lorenzen, kasserer Klubber kan søge, DB kan nok ikke. Men det vil vi selvfølgelig gøre hvis det er 

muligt.  
  
Fastsættelse af klubbernes kontingent til DB 
Flemming Nielsen, 
dirigent 

Nuværende: 5000kr. Forsætter da ingen indvendinger. 

  
Fastsættelse af startpenge for deltagelse i mesterskaberne 
Flemming Nielsen, 
dirigent 

Nuværende opkræves. 
 DM senior 250kr.  
 Andre individuelle DM 200kr. 
 Hold DM 1000kr. 

Ingen indvendinger. Fortsættes. 
  
Fastsættelse af pris for startlicenser 
Flemming Nielsen, 
dirigent 

Hidtil: 
 Drenge 100 kr. 
 Ungdom 200 kr.  
 Junior 250 kr. 
 Senior 300 kr. 
 Pige-Kvinde/puslinge 50 kr.  
 Nybegynder 1 kr. 

Ingen indvendinger. Fortsættes.  
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9. Behandling af indkomne forslag 
Flemming Nielsen, 
dirigent 

Der er ikke modtaget nogle forslag til behandling. 

 

10. Valg til bestyrelse og udvalg 
Flemming Nielsen, 
dirigent 

På valg: 
 Næstformand Søren Hyllegaard - villig til genvalg – genvalgt. 
 Kasserer Bo Lorenzen - villig til genvalg – genvalgt. 
 B-medlem Sonja Ekstrøm - villig til genvalg – genvalgt. 
 B-medlem Jesper Kierkegaard Hansen - villig til genvalg – genvalgt. 
 Suppleant Erik Nyblom - villig til genvalg – genvalgt. 
 AO-udvalg Flemming Nielsen - villig til genvalg – genvalgt. 
 Suppleant til AO-udvalg Michael Knoblauch - villig til genvalg – 

genvalgt. 
 Stats autoriseret revisor Ernest og Young – genvalgt. 

 

11. Fastsættelse af sted for næste ordinære repræsentantskabsmøde 
Flemming Nielsen, 
dirigent 

Foreslået af bestyrelsen: Odense. Ingen indvendinger. 

 

12. Eventuelt 
Henrik Clausen, KIF Idéseminar aflyst grundet COVID19. KIF tilbyder at afholde ideseminar i 

forbindelse med brydelejr i Kolding i september.  
Peter Jensen, BK Thor Opfordring til bestyrelsen: Det foreslås at kontakte John Højgård fra 

Nykøbing Falster. Han kunne måske hjælpe ved en provisionsordning.  
Søren Hyllegaard, 
Næstformand 

John Højgård er noteret. 
En belønningsordning er en del af sponsorkonceptet. For klubber vil det 
forhåbentlig betyde at de vil hjælpe med at finde større sponsorer, som vil 
være for store til den enkelte forening. Bestyrelsen håber at få hjælp fra 
klubberne, da der ikke vil blive ansat folk til at jagte disse sponsorer.  

Palle Nielsen, formand Ideseminar er tiltænkt at ligge først i efteråret. Optimalt at ligge i 
forbindelse med et andet breddearrangement. KIF hører fra bestyrelsen.  

Flemming Nielsen, 
dirigent 

Ingen flere indlæg. R-møde afsluttes. Tak for et godt møde.  
Referat udsendes.  

Palle Nielsen, formand Afsluttes med 3x stående hurra.  
 

 

 

       

Referent     Dirigent 




