REFERAT
Bestyrelsesmøde
Tid: lørdag d. 29/10 2022 kl. 10:00.
Sted: Mødet afholdes på Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense.
Inviteret: Palle Nielsen (formand), Bo Lorenzen (kasserer), Søren Hyllegaard, Marie Christensen.
Udover bestyrelsen deltager: Michael Yde (driftsleder).
Afbud: Luca Holt, Henrik Stuhr, Jesper Kierkegaard, Bjørn Ulriksen (suppleant).
Referent: Michael Yde

1. Godkendelse af dagsorden
a. Tilføjelse af pkt. vedr. fristilsbrydning v/Marie
b. Tilføjelse af pkt. vedr. ny Talent- og elitestrategi v/Michael
2. Underskrivning af referat fra sidste bestyrelsesmøde
a. Referaterne fra de seneste møder blev underskrevet.
3. Orientering fra Driftsleder v/Michael
a. Adgang til offentlige- og økonomisystemer
i. Michael Yde har fået administratorrollen overdraget på Sydbank Erhverv. Der
er ligeledes oprettet adgang til medarbejdere i IKC. Chefen i IKC Regnskab
oprettes også som administrator.
Både Bo Lorenzen og Michael Yde har nu adgang til VIRK/CVR, Digital Post mv.
b. Nødvendig opgradering af hjemmesiden.
i. Platformen samt CMS systemet som forbundets hjemmeside kører på er
forældet med flere versionsnumre, hvilket gør os udsatte for hackerangreb med

derved liggende risiko for datatab, driftsnedbrud mv. Af
samme årsag vil hjemmesiden ikke kunne hostes hos
udbydere på sigt. Vores nuværende leverandør har givet et
tilbud på migrering til et opdateret system. Bestyrelsen har forkastet dette
tilbud, da det blev skønnet at være for dyrt. Michael Yde gør opmærksom på at
der skal laves en decideret migrering fra den tidligere hjemmeside, da der ikke
kan foretages en manuel indtastning og opsætning af grafik af eksempelvis
nyhedsartikler fra 2011 og frem. Dette er uanset om IKC vil tilbyde at bidrage
med tastearbejdet. Endvidere skal der ses til hvilket timeforbrug af
driftslederens tid, som der vil skulle afses ved forskellige løsninger. Palle
Nielsen har muligvis en løsning på hånden, og vil formidle kontakten hvis det
viser sig muligt.
4. Budgetforhandling for 2023 v/Palle
a. Dommer- samt listeførerkoordinator har fremsendt et forslag til en ny økonomisk
ramme ift. aflønning af dommerkandidater og dommerkoordinatorer til udvalgte
stævner.
b. Budgetudkastet blev tilrettet og godkendt af bestyrelsen.
c. Bestyrelsen drøftede den fremsendte IKCs regnskabsrapportering pr. 30/9-22.
Sammen med rapporten rejses der spørgsmål af IKC ift. fejl i kontering mv. Bo
Lorenzen er tovholder på opgaven.

5. Orientering om det strategiske arbejde 2022-2025 v/Michael
a. Den reviderede strategiaftale er afleveret til DIF mhp. endelig
godkendelse af hovedbestyrelsen. Vi har modtaget sparring på
strategiaftalen fra vores strategikonsulent og der er tilfredshed fra begge parter. Med
de nye hovedindsatsområder er der steder hvor vi allerede nu kan se at vi skal sætte
ind ift. at modvirke der ikke samles for mange arbejdsopgaver på enkelte frivillige
personer.
b. Den reviderede strategiaftale fremsendes til bestyrelsen efter mødet.
6. Opfølgning på revideret vision/mission/værdier v/Michael
a. Bestyrelsen gennemgik vision/mission/værdisæt in plenum samt drøftede om der er
behov for tilpasninger. Endvidere drøftedes det hvorvidt bestyrelsens beslutninger
afspejledes i dens virke. Bestyrelsen besluttede at der ikke var behov for ændringer.
7. Godkendelse af revision til Mesterskabsregulativet v/Michael
a. Ændringerne blev fremlagt for bestyrelsen af Michael Yde. Der er hovedsageligt tale om
ændringen at nedlægge DM for fristil ungdom og fristil junior samt, at DM for børn og
unge fremover afvikles på én stævnedag.
b. Bestyrelsen drøftede kort problematikken med deltagerantal versus opdeling i antal
vægtklasser.
c. Revisionen til Mesterskabsregulativet blev godkendt.

8. Godkendelse af ny Talent- og elitestrategi v/Michael
a. Team Danmark har udbedt sig om at Talent- og elitestrategien for
2022-2028 skulle godkendes af Danmarks Brydeforbunds bestyrelse.
Den blev fremsendt til bestyrelsen dagen før budgetmødet.
b. Talent- og elitestrategien er godkendt af bestyrelsen.
9. Opfølgning på kontaktpersonordningen i brydeklubberne v/Palle
a. Forud for mødet havde Michael Yde lavet et forslag til en omfordeling af klubber da der
var været udskiftning i bestyrelsen ved årsmødet. Forslaget blev tilpasset og
offentliggøres på hjemmesiden samt klubberne orienteres via nyhedsbrev.
b. Bestyrelsens medlemmer delte udvalgte hændelser og spørgsmål der har været rejst i
deres respektive klubber.
10. Drøftelse af nationale tilføjelser i regler vedr. Pi-/Kv kategori v/Marie
a. Marie Christensen har forud for budgetmødet fremsendt en skrivelse til
mødedeltagerne, hvor der rejses tvivl om rigtigheden i hvordan visse
stævnearrangører indplacerer brydere i vægtklasser ved pige-/kvindekampe til
stævnerne. Som opsummering på drøftelsen aftaltes nedenstående:
b. Nationale tilføjelser bør nedfældes på papir af vores forbundets dommer- og
listeførerkoordinator.
c. Stævneregulativet fra 2013 er stærkt forældet og skal fjernes fra hjemmesiden. Såfremt
det vurderes at det skal erstattes af et nyt, så er Michael Yde tovholder på opgaven.

d. Marie Christensen udarbejder et debatoplæg til forbundets
dommer- og listeførerkoordinator samt Eliteudvalget mhp. at der
skal komme et høringssvar. Som en del af debatoplægget skal der
afklares hvorvidt der er tale om en generel problematik eller om der er tale om en
problematik der opstår ved specifikke stævner, situation osv.
e. Marie Christensen er tovholder på denne opgave.
11. Dato for årsmødet i 2023 v/Michael
a. Årsmødet afholdes lørdag d. 3. juni i Odense.
12. Dato for næste bestyrelsesmøde / udviklingsseminar v/Michael
a. Der afholdes bestyrelsesmøde næste gang lørdag d. 11. februar kl. 09.00. Mødet
afholdes ifm. weekendseminaret fredag d. 10/2 til lørdag d. 11/2.
13. Eventuelt
a. Der har været flere hændelser omkring en person i efteråret, hvor vedkommende har
udvist en stærkt upassende adfærd overfor børn og andre frivillige. Bestyrelsen sender
snarest et brev til vedkommende samt dennes klubformand. Brevet vil indeholde en
beskrivelse af episoderne samt hvad konsekvensen af gentagelser vil være.
Palle Nielsen er tovholder på opgaven.
b. En brydeklub har efterspurgt trænerkurser i fristilsbrydning. Emnet har tidligere
været overvejet men blev droppet grundet meget lav interesse. Danmarks
Brydeforbund prøver atter at udbyde kurset i foråret 2023.

