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Tid 20. maj 2017 fra kl. 15:00 til 17:45 
 
Sted:  Hotel Scandic, Odense 
  
 
 

 
 
 
 

 

 
 
Formand Palle Nielsen indledte med at byde alle velkomne og specielt til de to 
æresmedlemmer Torben Lindby og Bent Lauritsen. Derefter blev forsamlingen bedt om at 
rejse sig for at mindes 3 personer vi har mistet siden sidste R-møde. Det var æresmedlem 
James Jørgensen og Jørn Krogsgaard begge AK Heros samt Arne Schou AK DAN med et 
minuts stilhed.   
 
1) Valg af dirigent 
 På bestyrelsens opfordring blev Flemming Nielsen, AIR valgt som 

dirigent. 
Else Kilgod, AK Heros blev valgt som referent. 
Dirigenten konstaterede at mødet var lovligt indvarslet og 
beslutningsdygtigt ved 

a) Afholdt mellem 15.maj og 15. juni  
Varslet min 2 måneder før afholdelse 

b) Dagsorden osv. offentliggjort 10 dage før afholdelse 
 
 

Erik Nyblom bad om ordet. I vore love står der, at repræsentanter til R-mødet skal have 
tilmeldt sig senest 10 dage før. I år havde kun 6 klubber meldt sig rettidigt, men fra 2018 vil 
denne paragraf blive håndhævet! Derfor tilmeld din klub i tide, også selv om I ikke ved 
hvilke personer, der deltager – det kan komme senere. 
 
2) Kontrol af stemmeberettigede 
Dirigent Der var fremmødt 20 stemmeberettigede. 

 
3) Valg af stemmetællere 
 Der blev valgt 3 stemmetællere: 

 Martin Knoblauch, DAN 

 Luca Holt, BK Thor 

 Martin Buch, Kolding 

4) Bestyrelsens beretning 

Palle Nielsen 
Formand 

Er begejstret for den nye økonomiske stuktur i DIF. Glad for visse 
klubbers fremgang, men er samtidig bekymret for andres klubbers 
fremtid. 
Med udgangspunkt i vor udviklingskonsulent, så håber han at disse 
klubber kan hjælpes. 
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NKC åbnede 1. september 2016, og det er med stolthed han kan 
konstatere, at det er kommet godt fra start. 

Torben Lindby 
Æresmedlem 

Er ked af, at der ikke er oprettet et breddeudvalg 

Erik Nyblom 
Næstformand 
 
Bent Lauritsen 
Æresmedlem 
 
Niels Hansen 
Kolding 
 
 
Jan Bak 
Thor V 
 
Peter Jensen 
BK Thor 
 

Kommenterede det manglende breddeudvalg, ingen har meldt sig til 
sådan et udvalg. 
 
Håber ikke udskiftningen i bestyrelsen har en negativ betydning. 
 
 
Det er vigtigt at DB og nogle klubber lægger uenigheden på hylden. 
Teknikmærker kan man have en holdning til, og jeg er bestemt 
fortaler for disse mærker og ser dem gerne udvidet. 
 
Ønsker at dagen i dag kan foregå i ro og i en god tone. 
 
 
Vi har mange muligheder for at komme videre og udvikle os, og jeg 
håber vi sammen kan komme fremad og ikke stå for ultimativt på 
egne interesser. 
 

 

5 a) Eliteudvalgets beretning 

Thor Hyllegaard 
Sportschef 
 
 
 
 
 
Torben Lindby 
Æresmedlem 
 
Thor Hyllegaard 
Sportschef 

Sindssygt glad for 2016. For med OL-sølv til Mark O. Madsen, EM 
bronze til Nikolai Mohammadi for ungdom og Rajbek Bisultanovs 
kamp om bronze ved EM senior, så var vor målsætning i forhold til 
samarbejdsaftalen med TD blev indfriet. 
Vi er kategoriseret Eliteforbund og er nu på en 2 årig aftale. 
NKC er kommet rigtigt godt fra land. 
 
Tillykke til udvalget med resultaterne. 
Dejligt at alle ude i klubberne har muligheder for at komme videre 
 
Vi har et godt samarbejde med de landholdsbrydere, som er i Århus 
 

  

5 b) Konsulentudvalgets beretning 
  
Rami 
Udviklingskonsulent    Er glad for den modtagelse han har fået. 
 

5 c) Officials udvalgets beretning 

   Ingen bemærkninger 

  

5 e) Amatør- og ordensudvalget 

  Ingen beretning 
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Ref. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Årets kåringer 
 

 Drenge:  Jonas Møller, BK Thor 

 Ungdom:  Nikolaj Mohammadi, BK Thor 

 Junior: Kasper Ravn, BK Thrott 

 Senior:  Mark O. Madsen, BK Thor 

 Piger:  Sille Buch, Alsia 
 

 Årets leder: 

 Luca Holt, BK Thor 
 

 Årets Ungdomsklub: 

 AK Dan 
 

 

6) Forelæggelse af regnskab for det forløbne år 

Dirigent 
 
 
Lene Søberg 
Kasserer 

Regnskabet er underskrevet af bestyrelsen, også af Peter Rafn selv 
om han ikke er til stede i dag. 
 
Budgettet er stort set overholdt på trods af at det var et OL år. 
 

7) DB’s virke i fremtiden 

Palle Nielsen  
Formand 
 
 
 
 
 
 
Erik Nyblom 
Næstformand 
 

Vi glæder os til se fremgang og gerne flere klubber. 
Ser efter mulige samarbejdspartnere f.eks judo og karate. 
Vores strategiske spor, fokuserer på tilgang, men vi vil også være 
orienteret mod fastholdelse og frafald. 
Glæder mig til at følge NKC samarbejdet 
Det er glædeligt at folk selv har meldt sig under fanerne til de ledige 
bestyrelsesposter 
 
Fremadrettet vil bestyrelsen arbejde efter en forretningsorden 

8) Budgettet for det kommende år 
 

 
 
 
 
 
 
 

a) Fastsættelse af kontingent – Uændret 
b) Fastsættelse af startpenge – Uændret 
c) Fastsættelse af startlicenser - Uændret 

9) Behandling af indkomne forslag. 
 
Forslag 1) Danmarks Brydeforbund ændring af licenser 2018 

Erik Nyblom 
 

For at det skal være spiseligt for klubberne at indløse licens, så har vi 
lagt op til radikale ændringer. I efteråret skal der laves budget og så 
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Jørgen Lykholt 
AK Hermod Kbh 
 
 
Henrik Villumsen 
BK Viking 
 
 
Erik Nyblom 
 
 
Niels Hansen 
Kolding 
 
 
Michael Ingel 
AK Heros 
 
Michael Yde 
Driftleder 
 
Flemming Nielsen 
AK Heros 
 
Thomas Højgaard 
Nakskov 
 
Peter Jensen 
BK Thor 
 

vil vi gerne have en tilkendegivelse af om dette er noget vi skal gå 
videre med.  
 
Vi har selv haft nogle tanker om nogle ændringer, så vi bakker op. 
Hvordan vil man forhindre at forældre bestemmer om deres børn er 
parate til stævner? 
 
Konstaterer at piger er ”gratis”  
Bestyrelsen i Viking foreslår, at vi bruger tallene fra DIF og 
Kommunen – så giver det ikke mere arbejde for klubberne. 
 
Det kræver ikke flere resurser at bruge det nye system – det er 
forældrene, der skal til tasterne. 
 
Skal der indtastes tal hvert år, eller kommer næste års licens af sig 
selv? Synes det er vigtigt at priserne bliver nedsat. 
Kunne tænke sig en præmie for et antal indløste licenser. 
 
Det er glædeligt at licenserne ændres – kan det automatiseres? 
 
 
Der er mulighed for at koble sig på u/b i klubmodulet. 
 
 
Licensforslaget er en god ide, men det er ikke forældrenes opgave at 
indløse licens. 
 
Synes det er en god ide med at forældrene indløser. 
 
 
God ide hvis det er klubberne, der indløser og betaler. 

10) Valg til bestyrelse og udvalg 

 
 
 

a) Formand for 2 år  
- Palle Nielsen afgår efter tur og er villig til genvalg 
Palle Nielsen genvalgt 

 b) B-medlem for 2 år  
- Henrik Stuhr indtrådt efter at Amir Lavasani gik før tid, er villig til 
genvalg – Henrik Stuhr genvalgt 

 c) B-medlem for 2 år  
- Esben Fonnesbek gik før tid og Bo Lorenzen er villig til valg – Bo 
Lorenzen valgt 
 
d) Suppleant for 2 år 
- Henrik Stuhr er indtrådt i bestyrelsen. Charlotte Jensen villig til valg 
– Charlotte Jensen valgt. 
 

 e) Formand for amatør- og ordensudvalget 
- Flemming Kosakewitsch afgår efter tur og er ikke villig til genvalg. 
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Henning S. Thomsen villig til valg – Henning S. Thomsen valgt 

 f) Medlem af amatør- og ordensudvalget 
- Henning S. Thomsen er overgået til formand. Jørgen Lykholt villig til 
valg – Jørgen Lykholt valgt 
 
g) Suppleant af amatør- og ordensudvalget 
- Jørgen Lykholt afgår som suppleant - indtrådt i udvalget. Michael 
Knoblauch er villig til valg – Michael Knoblauch valgt. 

 

11) Fastsættelse af sted for næste ordinære repræsentantskabsmøde 

Dirigent Odense blev valgt, datoen fastsættes senere. 
 

12) eventuelt 

Else Kilgod Beder klubberne overveje om de kunne tænke sig at byde ind på 
nogle af Mesterskaberne for 2018 og 2019. 

Henrik Villumsen 
Viking 

Vil gerne rose Luca Holt for den måde han håndterer bryderne på og 
hvordan teknikmærkeprøverne gennemføres. 

Peter Jensen 
BK Thor 

Opfordrer folk til at skrive positivt – ellers undlad at skrive. 
 
 

 
 
 
 
 

 
R-mødet afsluttet med 3 gange hurra for Danmarks Brydeforbund. 

Referent 
Else Kilgod 

 Dirigent 
Flemming Nielsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


