Referat R-møde 2022

Referat af
Repræsentantskabsmøde
Tid: 28-05-22 kl. 15:00.
Referent: Michael Yde
0. Info

1. Valg af dirigent
Palle Nielsen, formand
Flemming Nielsen,
dirigent.

Repræsentantskabet valgte Flemming Nielsen som dirigent.
Varslingen er offentliggjort rettidigt.
Beretningen er offentliggjort rettidigt.
Mødet er derfor lovlig indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

2. Kontrol af stemmeberettigede
Flemming Nielsen,
Stemmeberettigede er optalt: 4 bestyrelsesmedlemmer, 7 klub
dirigent.
repræsentanter. I alt 11 stemmeberettigede.
3. Valg af 3 stemmetællere
Flemming Nielsen,
Bjørn Ulriksen, BK Thor.
dirigent.
Gudrun Kjeld, BK Alsia.
Michelle Olsen, AK Dan.
4. Bestyrelsens beretning
Palle Nielsen, formand
Fremlægger bestyrelsens beretning - se årsberetning.
Palle Nielsen ærgredes over det lave fremmøde i dag.
Ingen kommentarer eller indvendinger.
Beretningen blev godkendt af repræsentantskabet.
5. Udvalgenes beretninger – Eliteudvalget
Thor Hyllegaard,
Fremlægger eliteudvalgets beretning - se årsberetning.
Sportschef
Ingen kommentarer eller indvendinger.
Beretningen blev godkendt af repræsentantskabet.
Udvalgenes beretninger - Official udvalget
Der er ikke udarbejdet en beretning.
Ingen fremmødt til at fremlægge en mundtlig beretning.
Ingen kommentarer eller indvendinger.
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Udvalgenes beretninger - Amatør & Ordens udvalget
Ingen sager
Ingen kommentarer eller indvendinger.
Beretningen blev godkendt af repræsentantskabet.
Udvalgenes beretninger - Udviklingskonsulentens beretning (kun hvis der er spørgsmål)
Ingen kommentarer eller indvendinger.
Repræsentantskabsmødet blev afbrudt traditionen tro, for at uddele priserne til årets klub samt årets leder.
Priserne for årets brydere 2021 blev uddelt til følgende brydere:
Dreng: Jonas Petersen, AK Heros
Ungdom: Rasmus Ulriksen, BK Thor
Junior: Turpal Bisultanov, Herning BK
Senior: Turpal Bisultanov, Herning BK
Pige/Kvinde: Nomi Øbro, AK Heros

Som årets leder kåredes: Martin Lorenzen, Roskilde Brydeklub.
Som årets ungdomsklub kåredes: FFI Brydning.

6. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse
Bo Lorenzen, kasserer
Årsregnskabet blev præsenteret for Repræsentantskabet.
Peter Jensen, BK Thor
Hvorfor blev der ikke realiseret de forventede sponsorindtægter?
Palle Nielsen, formand
Det var svært i en corona-tid. Vi lægger linjen om – Vi vil forsøge at angribe
udfordringen anderledes fremadrettet.
Ingen indvendinger og kommentarer.
Regnskabet blev godkendt af repræsentantskabet.
7. Gennemgang af hovedlinjer for DB’s virke i fremtiden
Palle Nielsen, formand
En del af fremtidens virke, er I blevet præsenteret for ved dagens
Ideseminar.

John Højgård, Danmarks
Brydeforbund
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Palle Nielsen fremlægger årsagerne til at nedlægge Officialsudvalget. Der er
behov for at omstrukturere organisationen. Udvalget skal ikke være et fast
udvalg fremadrettet.
Fortæller kort om sin indgangsvinkel i forbundsarbejdet som
sponsoransvarlig. Dette bragte ham videre til at fortælle om arbejdet med at
promovere Turpal, med den gevinst for øje at det skulle have en positiv
afsmitning på resten af brydedanmark. John fortæller hernæst om sit næste
projekt med Kræftens Bekæmpelse-kampagnen, som han ligeledes mener
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Peter Jensen, BK Thor
Ulrik Knudsen, Nr. Åby

har en positiv afsmitning på dansk brydning. John lover at lave en opskrift på
hvordan man kommer ind i lokale forretninger, for at få solgt sine lodsedler
der.
Peter fortæller at BK Thor tjente mange penge på at sælge lodderne sidste
år.
Ulrik opfordrer til at bruge indsamlingen som en oplagt mulighed for at
komme i lokalpressen.

8. Gennemgang af budgettet for det kommende år
Bo Lorenzen, kasserer
Budgettet blev præsenteret for Repræsentantskabet.
Ingen indvendinger og kommentarer.
Regnskabet blev godkendt af repræsentantskabet.
Fastsættelse af klubbernes kontingent til DB
Flemming Nielsen,
Nuværende: 5000kr.
dirigent
Godkendt, ingen indvendinger eller kommentarer.
Fastsættelse af startpenge for deltagelse i mesterskaberne
Flemming Nielsen,
For nuværende opkræves der:
dirigent
• DM senior 250kr.
• Andre individuelle DM 200kr.
• Hold DM 1000kr pr. hold.
Godkendt, ingen indvendinger eller kommentarer.
Fastsættelse af pris for startlicenser
Flemming Nielsen,
For nuværende opkræves der:
dirigent
• Drenge 100 kr.
• Ungdom 200 kr.
• Junior 250 kr.
• Senior 300 kr.
• Pige-Kvinde/puslinge 50 kr.
• Nybegynder 1 kr.
Godkendt, ingen indvendinger eller kommentarer.
9. Behandling af indkomne forslag
Flemming Nielsen,
Der er et indkomment forslag. Det fremgår som bilag 1 i beretningen.
dirigent
Bestyrelsen ønsker at nedlægge Officials udvalget som et fast udvalg.
Følgende ændringer ønskes vedtaget:
§ 8. Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde
5) Udvalgenes beretninger:
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b) Officialudvalget
(Fjernes)
§ 12. Udvalg
DB har følgende faste udvalg, der alle arbejder under ansvar over for
bestyrelsen:
b) Officialudvalget
Udvalgets opgave er at tilse dommernes uddannelse og virke, herunder at
udtage dommere til DB’s mesterskaber og internationale stævner. Ligeledes
er det udvalgets opgave at tilse listeførernes uddannelse og virke.
Under Officialudvalget hører også, stævnerapporter, tilmeldinger og udbud
af mesterskaber, mesterskabshæfte samt love og regulativer mm.
(Fjernes)
§ 18. Officials
Til udøvelse af hverv som dommer eller listefører ved offentlige stævner
kræves bestyrelsens godkendelse.

Palle Nielsen, formand
Resultat

(Ændret fra Officialsudvalget til ’bestyrelsen’.)
Palle supplerer kort ved at oplyse, at der skal oprettes et arbejdsudvalg
bestående af dommere og listeførere. Det skal udføre et målrettet arbejde
på nogen få bestemte punkter, der fastsættes af bestyrelsen.
Enstemmigt vedtaget.

10. Valg til bestyrelse og udvalg
Flemming Nielsen,
Følgende poster er på valg i år:
dirigent
• Næstformand Søren Hyllegaard - villig til genvalg – genvalgt.
• Kasserer Bo Lorenzen - villig til genvalg – genvalgt.
• B-medlem Luca Holt - villig til genvalg – genvalgt.
• B-medlem Jesper Kierkegaard - villig til genvalg – genvalgt.
• B-medlem Charlotte Jensen – forlader sin post i utide – Marie G.
Christensen vælges for 1 år.
• Suppleant til bestyrelsen Erik Nyblom – ikke villig til genvalg – Bjørn
Ulriksen valgt.
• Medlem for AO-udvalg Flemming Nielsen - villig til genvalg –
genvalgt.
• Suppleant til AO-udvalg Michael Knoblauch - villig til genvalg –
genvalgt.
• Stats autoriseret revisor Ernest og Young – valgt.
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11. Fastsættelse af sted for næste ordinære repræsentantskabsmøde
Flemming Nielsen,
Bestyrelsen foreslår Odense som sted for næste ordinære
dirigent
repræsentantskabsmøde.
Godkendt, ingen indvendinger eller kommentarer.
12. Eventuelt
Martin Lorenzen

Martin takker for kåringen som årets leder i 2021. Martin udtrykker ærgrelse
over afviklingen af DM Senior 2021 samt det manglende informationsniveau
på dagen.
Når Klubmodul ikke matcher den måde man ønsker at anvende Klubmodul
på, så bliver det mere besværligt. Ligeledes er det tungt at skulle stå som
klub og tilmelde brydere til DM, når man skal gøre det for hvert enkelt
bryder. Der er også en sprogbarriere, der skal tages højde for hos flere
brydere. Det gør at en ansvarlig i klubben skal løfte denne opgave.

Gudrun Kjeld, BK Alsia
Michael Yde, Danmarks
Brydeforbund

Martin Knoblauch

Referent
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Martin ønsker at modtage information om hvordan man kan fremvise en
fysisk licens eller en samlet liste, da det ikke altid er optimalt at fremvise
licenser på sin smartphone.
Hvad vil Danmarks Brydeforbund med klubmodul? -Hvorfor er det system så
vigtigt?
Klubmodul er indført for at få et automatiseret system hvor der kan indløses
licenser, tilmeldes og betales med det samme. Ligeledes har det haft en god
virkning mod de talrige brydere der kunne kæmpe i flere år uden at indløse
en startlicens. Vi kommer ikke til at gå tilbage til hvordan tingene foregik ”i
gamle dage”.
Det koster mange penge at egenudvikle IT systemer. Hertil kommer der også
høje løbende udgifter til vedligeholdelse og betalingsportal. Beløb der ligger
langt over hvad der er realistisk for Danmarks Brydeforbund. Der skal
udbydes interne kurser i klubmodul/startlicens indløsning i brydedanmark.
Sidste gang det blev udbudt, var der ingen interesse. Vi prøver gerne igen.
GDPR giver anledning til udfordringer ift. at dele data digitalt. I stedet kan
man med fordel dele en printet liste internt i klubben.
Mødet afsluttedes med 3 gange stående hurra.

Dirigent

