REFERAT
Bestyrelsesmøde
Tid: mandag d. 02/05 2022 kl. 18:30.
Sted: Mødet afholdes som videokonference.
Deltagere: Palle Nielsen (formand), Bo Lorenzen (kasserer), Søren Hyllegaard, Luca Holt, Jesper
Kierkegaard, Charlotte Jensen samt Henrik Stuhr.
Udover bestyrelsen deltager Driftsleder Michael Yde og Udviklingskonsulent Simon Lui.
Afbud: Erik Nyblom.
Referent: Michael Yde.
1. Godkendelse af dagsorden
a. Punktet vedr. salg af sponsorater er fjernet efter ønske fra Søren Hyllegaard, da der PT.
ikke er behov for fast opfølgning på hvert møde.
b. Der blev tilføjet et punkt med kåring af årets leder og årets ungdomsklub.
c. Der blev tilføjet et punkt med revidering af Mesterskabsregulativet.
2. Underskrivning af referat fra sidste bestyrelsesmøde
a. Udsættes til Repræsentantskabsmødet grundet mødet afholdtes som videokonference.
3. Orientering fra Driftsleder v/Michael
a. Intet.
4. Orientering fra Udviklingskonsulenten v/Simon
a. Simon Lui fortalte om forårets aktiviteter. Der har været afholdt Powercamp med 25
deltagere. Det vurderes til at være en pæn tilslutning for en opstart. Alt i alt en succes.
b. Brydeklubben HAK har fået nye lokaler.

c. Danmarks Brydeforbund hjælper en brydeklub med en
forsikringssag, da en pædagog er kommet til skade ifm. skolebesøg.
d. Vi bistår Center for Ungdomsstudier med en undersøgelse hvor de
ønsker at inkludere brydeklubber.
e. Simon Lui har holdt et mødet med Skole OL. Muligheden for at brydning skal deltage i
2023 blev drøftet. De mindre specialforbund skal ikke længere betale fuld pris for
deltagelse. Der afholdes en VIP dag i Billund d. 15/6-22 hvor bl.a. bestyrelsen er
inviteret.
5. DM Ugen v/Michael
a. DIF og Aalborg Kommune har skåret til ift. DM Ugen. Den endelige form for ugen ligger
klar. Færre dage. Færre aktiviteter omkring de danske mesterskaber end oprindeligt
planlagt.
b. Henrik Stuhr præsenterede kort planerne for tilvejebringelse og transport af de
madrasser der er behov for til DM Ugen. 3 stk. i Gigantium og 1 til Honnørkajen. Bl.a.
lånes der to madrasser fra FFI samt et lærred fra BK Thor.
c. Driftsleder Michael Yde bemærker at der er blevet brugt en anseelig mængde tid på DM
Ugen i 1. halvår 2022, samt at den er tiltagende frem mod DM Ugen. Ineffektiv
kommunikation har været medvirkende hertil.
d. Michael Yde har intet hørt retur fra Sponsoransvarlig John Højgaard ift. salg af
sponsorater / VIP pakker til DM Ugen. Der forventes ikke at blive afholdt banket lørdag
aften.

e. Reservationen af hotelværelser justeres således at der er
hotelværelser fredag-søndag, samt plads til bestyrelsen, officials
samt æresmedlemmer.
6. Omstrukturering af udvalg v/Palle
a. Palle Nielsen har været i dialog med udvalgte dommere og listeførere vedrørende en
nedlæggelse af Officialsudvalget. Der synes enighed om at arbejde mod der i stedet
oprettet et ad hoc udvalg med navnet ”Dommer-/listeførerudvalg.” Det eksakte resort
område og opgaveportefølje er ikke afklaret pt.
b. Michael Yde skal forestå arbejdet omkring en lovændring således det faste udvalg kan
nedlægges. Der skal ligeledes formuleres et forslag, som kan præsenteres på R-mødet.
Flemming Nielsen der ventes at fungere som dirigent, tages med på råd.
c. Jesper Kierkegaard bliver bestyrelsens repræsentant i Eliteudvalget. Jesper har holdt
første møde med Szymon Kogut og Thor Hyllegaard. Der skal tilses at der forsat
arbejdes mod øget gennemsigtighed i beslutninger samt økonomi. I den forbindelse
opfordres Jesper til at facilitere at der genereres et mere stabilt nyheds flow vedr.
eliten til hjemmesiden. Ligeledes bør hjemmesiden gennemses af Jesper omkring de
emner der vedrører eliten.
7. Uddannelsesoptimering v/Palle og Simon
a. Vi mangler at få udbudt 1-3 kurser med emnet ”Sådan afholder du en motorikmærkeprøve”. Eksakt indhold samt hvem der skal afholde det er pt. uklart. Det er ikke
lykkedes at finde en person der kan varetage opgaven mod betaling af honorar.

b. Simon Lui fortalte at Kampsportsnetværket snart har sin
basisuddannelse klar til målgruppen nye trænere /
trænerassistenter.
8. Status for kontaktpersonordningen i brydeklubberne v/Palle
a. Bestyrelsen gennemgik kort hvilken kontakt de hver især har haft med de klubber som
de er tilknyttet.
9. Kåring af årets leder og årets ungdomsklub v/Palle
a. Bestyrelsen vedtog hvem der skal kåres som årets leder og årets ungdomsklub.
10. Revision af mesterskabsregulativ v/Michael
a. Bestyrelsen gennemgik det udkast af Mesterskabsregulativet, som den havde modtaget
inden mødet. Der er tale om ændringer der er nødvendige da bestyrelsen påtænker at
afholde DM børn og unge på en ny måde. Ligeledes har der været mindre
udspecificering af krav til værtsklub mv.
11. Dato for næste bestyrelsesmøde
a. Der er ikke valgt en dato for næste bestyrelsesmøde. Formanden indkalder til næste
bestyrelsesmøde efter Repræsentantskabsmødet.
12. Eventuelt
a. Bestyrelsen drøftede kort dagsprogrammet til Ideseminaret/R-mødet. Jesper
Kierkegaard samt Charlotte Jensen er forhindret i at deltage. Det er pt. uvist om Luca
Holt kan deltage.

b. Simon Lui spurgte ind til de resterende budgetmidler for
Powercamp. Bo Lorenzen og Simon Lui finder svaret sammen inden
afholdelsen af næste Powercamp.

