Referat – Bestyrelsesmøde 18. juni 2017
Til stede:

Henrik Christoffersen, Freddy Frederiksen, Ulrik Damm, Kirsten Jensen, Per Christensen,
Ulrik Schmidt (Gæst ved pkt. - DIF/Team Danmark – Strategispor og budgettering for hhv. 2018 – 2022 og
2018 – 2019)

Afbud:

Jens Eeg Ellitsgaard (turnering i Cortina), Martin Uhd Grønbech, Jan Juul

•

Alle tjekker ind

•

Bordet rundt (Ulrik Schmidt er ankommet til mødet)

•

o

Kirsten har fået spørgsmål på, om alle holdene der skulle spille Ol-kval + Em udtagelse + Wm
deltagelse, overhold de regler der gælder for at deltage. Ulrik Schmidt bekræfter, at det gør de.
Der er ingen uoverensstemmelser med reglerne.

o

VM for kvinder 2019: Henrik har tilkendegivet overfor Sportevent Danmark, samt Søren Skau
(Silkeborg), at forbundet er positive overfor afholdelse af VM i Silkeborg, såfremt det er
praktisk og økonomisk muligt. Henrik har e-mailet til Søren at han må sige til ift. hvordan vi
som forbund bedst muligt kan støtte op om klubben. Der er ikke kommet noget svar. Der
er ”site visit” den 26. juni kl. 9.00. Henrik eller Freddy deltager sammen med Søren Skau.

DIF/Team Danmark – Strategispor og budgettering for hhv. 2018 – 2022 og 2018 – 2019
o
o
o

•

Ulrik Schmidt ledte os igennem en status på Elite området, herunder også udviklingsmål
Masterplanen 2017 –2018.Præsentationen er vedhæftet.
Gennemgang af Strategiaftalen/Strategispor, som er sendt til DIF. Alle tilstede har fået denne
udleveret.
Ulrik Schmidt forlader herefter mødet. Per er ligeledes nødsaget til at forlade mødet pga. privat
begivenhed.

Organisering af forbundet. Udvalg, roller, arbejdsindsats
o
o
o
o
o

Henrik gennemgår et oplæg til organisering af DCuF fremadrettet, som behandles som
workshop.
Vi skal have aktiveret frivillige i forbundet, på tværs af landet. Optimalt set er alle klubber med i
den fælles organisation.
Der skal skabes en sammenhæng på tværs af landet, hvilket udvalgsarbejdet skal understøtte.
I oplægget er bestyrelsesmedlemmer repræsenteret i udvalgene – ikke som bærende kraft,
men som repræsentant og for at sikre at udvalget kommer i gang.
Oplægget sendes ud til bestyrelsen, til videre behandling, kommentering etc.

o

Ad Hoc udvalg: Der bliver mulighed for mindre ad Hoc udvalg, som kan løfte større eller mindre
opgaver, som er nærmere definerede. Der skal f.eks. laves et Talentudviklingsprogram, hvori
bl.a. Ulrik Schmidt sidder.

o

Rollen som næstformand: Rollen blev ikke placeret. Dette er ikke hensigtsmæssigt med kun 5
ud af 8 bestyrelsesmedlemmer til stede.
Mulige bud lød på Ulrik Damm eller Jens. Snakken fortsættes på næste bestyrelsesmøde.

•

o

Rollen som sekretær: Henrik undersøger om det er muligt at få KUF til at tage sig af opgaven.

o

Regionsrepræsentanter: Efter Tove og Lillian har valgt at forlade bestyrelsesarbejdet, så er der
ledige regionspladser.
Henrik skriver til regionerne og beder dem oplyse om ny repræsentant (For Tove; Esbjerg,
Odense, Silkeborg. For Lillian; Hvidovre, Gentofte, Rungsted)

Nye medaljer?
o
o

•

Simon Haubjerg har tidligere fremsendt et par forskellige oplæg til nye medaljer.
Vi lægger det op som en sjov konkurrence, hvor curling Danmark kan være med til at
bestemme hvordan medaljerne skal se ud.

Eventuelt
o
o

Årsmøde 2018 fastlægges til at være den 27. maj 2018, i Idrættens Hus.
Næste bestyrelsesmøde fastlægges til at være den 27. august 2017 kl. 10.00 i Idrættens Hus.

