Referat Bestyrelsesmøde DCuF 27-08-2017
Deltagere: Henrik Christoffersen, Freddy Frederiksen, Jens Ellitsgaard, Kirsten Jensen, Per Christenen, Ulrik
Damm, Martin Uhd Grønbech. Afbud: Jan Juul.
1. Valg af referent
• Martin valgt som referent.
2. Bordet rundt / Tjek ind v/Henrik
• Hverken sportschef eller udviklingskonsulent deltager ved mødet. De bør, så vidt muligt,
deltage ved fremtidige møder til de dele hvor de har relevant input.
3. Dialogmøde, 12. august 2017
• Kirsten deltog ved dialogmøde. Referat er udsendt til klubber og bestyrelse. Kirsten
beretter om et godt, konstruktivt møde hvor mange af vest-klubberne hidtil havde manglet
noget information.
• Freddy bemærker at klubbernes formænd har afvist talrige invitationer til formandsmøder,
men så laver et møde udenom DCuF’s bestyrelse.
• På dialogmødet blev der spurgt efter evalueringer på internationale mesterskaber, men
bestyrelsen har aldrig set disse.
• Dialogmøde ønsker vedtægtsændringer vedrørende formandsvalg. Jens tilbyder
samarbejde om ændringsforslag. Bestyrelsen ønsker at se ændringsforslaget i god tid inden
Generalforsamling 2018.
• Bestyrelsen vil gerne stå for fremtidige dialogmøder som erstatning for formandsmøder.
Møderne kan afholdes lokalt i klubberne. DCuF kan finansiere spisning. Transport dækkes
ikke af DCuF. Arbejdsgruppe indtil videre bestående af Jens og Kirsten giver tilbagemelding
på næste bestyrelsesmøde.
• Henrik beder Lillian kontakte Lene Nielsen vedrørende indtrædelse i turneringsudvalg.
• Til dialogmødet blev der udtrykt ønske om at hold skal kunne repræsentere flere klubber.
Dette er allerede vedtaget af bestyrelsen og der er mulighed for at skrive flere klubber på
tilmeldingsblanketten.
• Dialogmøde oprettede arbejdsgruppe til live-streaming. Henrik kontakter arbejdsgruppen.
4a. Generalforsamling 2017 – gennemgang /godkendelse samt udsendelse.
• Rettelse fra Tove implementeret i referat fra Generalforsamling. Referater udsendes igen til
godkendelse og lægges derefter på hjemmeside.
4b. Økonomi
•

Hvis den administrative indstilling fra DIF går igennem skal der findes 150 000 kr. i 2018budgettet. Der tages yderligere stilling når bevillingen er endelig.

•
4c. Status på elite og sportschef
• Damehold der skal til EM/OL-kval og herrehold der skal til EM. Hvor får de støtte fra og hvor
meget? Henrik følger op.
• Det undersøges om der er DCA-midler eller andre midler der kan øremærkes til damehold til
EM/OL-kval og herrehold til EM. Henrik snakker med sportschefen.
• Sportschef har bekræftet at alle tilmeldte hold til EM/OL-kval opfylder kriterier.

5. Nordic Junior Curling Tour v/Henrik
• DCuF støtter NJCT med €1000.

6. Tv2 Lorry – Thomas Uhrskov v/ Henrik
• Thomas Uhrskov vil lave 6 minutters indslag om curling for 16000 eksk. moms. Det vises
på TV2 Lorry og indslaget kan bruges efterfølgende. Det ville være i forår.
• Det bemærkes at placering i start af sæson ville være bedre eller i februar-marts.
• Henrik hører nærmere omkring placering og muligheder for at anvende materiale på
andre måder.
7. WCF Kongres v/Freddy
• Debat om forslag. Freddy og Kirsten deltager. Hvis der er stemning for 16 deltagende
hold til VM stemmer DK for det. Ellers stemmes for 13 hold.
8. PR / Kommunikation - Internt/Eksternt
• Henrik udarbejder oplæg til kommunikativ medarbejder.
• Se punkt om live-streamnig under 3. Dialogmøde.
9. Organisering; Næstformand, Sekretær, Udvalgsstruktur
• Sekretær prøves at outsources.
• Jens vælges som næstformand.
10. Fastlæggelse af fast dagsorden
• Freddy sender tidligere dagsorden til Henrik.
11. Fastlæggelse af mødedatoer for det kommende år.
•
12. Eventuelt
• Henrik følger op med Sport Event Danmark hvad status er på VM i Silkeborg.
• Ny procedure for godkendelse af referat. Alle svarer med enten OK eller rettelser til
referat. Formand/sekretær melder om godkendt referat og sender til klubber. Skal
derefter lægges på hjemmeside.
• Henrik har løbende dialog med DIF om fordelingsnøgle blandt DIF’s forbund.
• Frants Gufler er blevet kontaktet med henblik på at være barselsvikar for Lotte til og med
OL-perioden. Første henvendelse blev modtaget positivt. Økonomien i det skal afklares.

