Til alle klubber under Dansk Curling Forbund
Referat af DCuF´s generalforsamling
Søndag den 27. maj 2018 kl. 11.00
Idrættens hus, Brøndby
Til stede: Torben Bundgaard (DIF), Martin Ellberg Petersen (Team Danmark), Ulrik Schmidt
(sportschef), Søren Gøtzsche, John Andersen (RCK), Klaus Walther Rasmussen (RCK), Theis Hagen
Hansen (HCC), Lillian Frøhling Hansen (HCC), Christian Thune (GCC), Kurt Zimdahl (GCC), Jens Elsbo
(GCC), Torben A. Jensen (CCO), Arne Andersen (CCO), Oliver Kristoffersen (ECK), Tommy Kristoffersen
(ECK), Jonathan Harregaard (OCC), Johannes Jensen (TCC), Gert Andersen (MCCD), Halfdan Skaarberg
(KMCC), Peter Brandt Andersen (SCC) og Morten Larsen (AACK)
De tre førstnævnte forlod forsamlingen efter behandling af punkt 5 på dagsordnen.
Bestyrelsen: Henrik Christoffersen, Kirsten Jensen, Ulrik Damm, Freddy Frederiksen, Søren Skau,
Mikkel Juul Larsen, Jens Eeg Ellitsgaard (Referent), Afbud: Martin Uhd Grønbech og Per Christensen.

Dagsorden i henhold til lovene:
1. Valg af Dirigent
Beslutning: Bestyrelsen foreslog Søren Gøtzsche
Søren Gøtzsche blev valgt. Det blev fastslået, at Generalforsamlingen ikke var helt rettidigt indkaldt indkaldelsen kom ud 7 uger og 6 dage før generalforsamlingen (1 dag for sent), og den endelige
dagsorden og bilag kom ud 9 dage før generalforsamlingen (5 dage for sent). Der var ingen
indvendinger mod at godkende generalforsamlingen på trods af dette.

2. Valg af referent
Jens Eeg Ellitsgaard blev valgt

3. Godkendelse af fuldmagter
Beslutning: Fuldmagter godkendt, der var i alt 62 stemmer repræsenteret. Morten Larsen fra Aalborg
Curling Klub repræsenterede Frederikshavn Curling Club, og Jens Eeg Ellitsgaard fra Odense
Curling Club repræsenterede Aarhus Curling Klub.

4. Optagelse af nye klubber
Ingen nye klubber optaget eller startet op i den forgangne sæson

5. Formandens Beretning.
Formand Henrik Christoffersen fremlagde årets gang med en powerpoint-præsentation, herunder:
 Strategiaftale med DIF med økonomiske konsekvenser for DCuF
 Sportslige resultater til DM'er og internationale mesterskaber
 Støtte og frafald af støtte fra Team Danmark
 Afholdelse af C-EM i Tårnby
 Den negative status på antal af medlemmer og den negative udvikling heraf
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Status på mål fra strategiaftalen med DIF
Formandens fokuspunkter og forhåbninger til den nærmeste fremtid

Sportschef Ulrik Schmidt holdt et indlæg om det forgangne år og hans synspunkter på fremtiden,
inklusiv ting der skal til, hvis Dansk Curling skal have stabile gode internationale resultater.
a) Martin Elleberg Petersen fremlagde Team Danmarks synspunkt om, at der skal mere til
fremadrettet, hvis samarbejdet mellem TD og DCuF skal genoptages fra den nuværende Time-out.
Der skal generelt være en større dedikation fra de enkelte atleter, der skal være flere kompetente
trænere, der skal være tilstrækkeligt gode faciliteter tilgængelige, og der skal være en klar
adskillelse af sportslig og politisk ledelse i DCuF. Team Danmark undrer sig desuden over, hvorfor
curling som den eneste sportsgren lader international deltagelse være afgjort af en forholdsvis
tilfældig udtagelsesturnering over få weekender, i stedet for at lade en sportslig ledelse udtage hold
eller lade placering på verdensrangliste eller lignende være afgørende.
John Andersen (RCK) kommenterede, at det muligvis er tidspunktet for DCuF at "Træde et skridt
tilbage" og fokusere på at få flere medlemmer, før der igen fokuseres benhårdt på store
internationale resultater.
Torben A. Jensen (CCO) spurgte om sportschefens vurdering af, hvor stort potentialet for fremtidig
elite i dansk curling er. Ulrik Schmidt svarede at potentialet er til, at man kan skabe de strukturelle
rammer, men at DCuF pt. er på 2-3 stykker på en skala fra 1-10.
Oliver Kristoffersen (ECK) spurgte ind til, hvorfor der ikke bruges mange flere penge på
juniorarbejde, end det der fremgår af budget og regnskab. Ulrik Schmidt svarede at omkring 40 % af
elitebudgettet går til talentudvikling gennem turneringsstøtte og DCA.
Christian Thune (GCC) fortalte, at han mente at det har været et problem, at det har været svært at
spille sig op, når få hold har haft relativt stor støtte fra Team Danmark, og at dette har været med til
at tage drømmen og motivationen fra nogle gode unge spillere. Martin Elleberg Petersen ytrede, at
det ikke handler om at sætte krav, men at vise vejen og vise hvad der skal til i forhold til
træningsmængde, rammer osv.
Ulrik Schmidt betonede endnu engang, at DCuF skal finde et godt elite-setup, der kan fungere både
med og uden støtte fra Team Danmark, og så skal man naturligvis glæde sig, hvis Team Danmark
igen på et senere tidspunkt støtter DCuF økonomisk.
b) Der blev informeret om, at Ulrik Schmidt snarest indkalder til et input-møde den 19. juni, hvor alle
(og især klubber med curling-is) opfordres til at komme med deres input til et fremtidigt elite-setup.
Disse input skal så bruges som udgangspunkt for en arbejdsgruppe, der skal komme med et forslag
til et fremtidigt setup. Arbejdsgruppen vil blive sammensat efter input-mødet.
Til selve godkendelsen af årsberetningen kom der en række kommentarer:
Christian Thune (GCC) ønskede det præciseret i beretningen at Danmark ikke fik en sidsteplads ved
OL - Vi blev nummer 10 ud af alle de mange nationer, som forsøgte at kvalificere sig.
Johannes Jensen (TCC) spurgte ind til, hvad der skal til for at kunne deltage på det planlagte
dommerkursus i oktober, og hvad der skal til for at dette er gratis. Freddy Frederiksen fortalte, at
kurset er åbent for alle, og selve kurset vil være gratis for alle i DCuF. Såfremt man stiller sig til
rådighed for Dame VM i Silkeborg i marts 2019, så vil forplejning og overnatning ligeledes være
gratis, også selvom man ikke nødvendigvis udvælges til at være dommer til VM. Dommere til VM
skal kunne være til stede i Silkeborg under hele turneringen.
Torben A. Jensen (CCO) spurgte ind til, om det er korrekt, at der ikke har været holdt ret mange
bestyrelsesmøder i DCuF, og ytrede sin kritik af at ikke alle referater fra sæsonens
bestyrelsesmøder er tilgængelige før generalforsamlingen. Formanden svarede, at det er korrekt at
der ikke var mange møder i efteråret, fordi der kun skulle få afbud til, før bestyrelsen ikke var
beslutningsdygtige, og at der i foråret 2018 har været afholdt tre møder, hvor der endnu ikke
foreligger referat fra bestyrelsesmødet afholdt tre uger før generalforsamlingen.
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Christian Thune (GCC) opfordrede til, at der kunne være bestyrelsesmøder i forbindelse med
dialogmøder, så bestyrelsen på denne måde blev synliggjort. Johannes Jensen (TCC) ytrede at
bestyrelsen burde gøre mere for at afholde dialogmøder.
Tommy Kristoffersen (ECK) opfordrede til, at referater fra bestyrelsesmøder bliver sendt rundt til alle
klubbers formænd på E-mail, samtidig med at hjemmesiden skal holdes opdateret med referaterne.
Beslutning: Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

6. Regnskab
Kasserer Freddy Frederiksen fremlagde regnskabet for 2017, og redegjorde for, at regnskabet
indeholder et underskud, som er væsentligt større end budgetteret, hvilket skyldes manglende
overførsel af 50.000 kr. fra en lukket konto med penge fra EM 2015 samt for sen opkrævning af
kontingenter for DCA, som derfor først er kommet som indtægt i 2018.
John Andersen (RCK) ytrede, at budgetoverskridelsen på især DCA er for stor. Freddy Frederiksen
forklarede at penge er rykket fra Breddearbejde til DCA, fordi størstedelen af arbejdet med juniorer
ligger i DCA-regi, hvilket ikke stod helt klart, da man lagde budget for 2017 i starten af 2016.
Christian Thune (GCC) spurgte til, hvor mange af de 2,5 mio. kr. i udgifter, der er gået til lønninger.
Freddy Frederiksen opgjorde dette til godt 500.000 kr.
Beslutning: Regnskabet blev enstemmigt godkendes.

7. Forslag
a. Vedtægtsændring af §11 (vedrørende skriftlig indstilling af kandidater til formandsvalg)
Søren Gøtzsche fortalte, at dette haves som praksis for cirka halvdelen af specialforbund under DIF.
Johannes Jensen (TCC) indikerede, at forslaget ikke ville kunne stemmes igennem med de
foreslåede tidsfrister, da klubberne fra Amager ikke vil acceptere at have så lang en periode før
generalforsamlingen, hvor formanden kan være "fredet".
Forslaget og fristerne blev herefter diskuteret en del.
Efter en kaffepause blev det besluttet at trække forslaget tilbage, men det udgangspunkt at der på
ny skal startes proces med gennemgang/opdatering af vedtægterne, og at der skal nedsættes en
arbejdsgruppe hertil, hvor klubberne fra Amager er behørigt repræsenteret

8. Valg af bestyrelse
a) Formand / ulige år
Henrik Christoffersen (GCC) ikke på valg
b) Repræsentant for København, Frederiksberg, Amager / ulige år
Kirsten Jensen (TCC) ikke på valg
c) Repræsentant for Københavns Amt/Øvrige Sjælland / lige år
Posten stod tom. Freddy Frederiksen (GCC) blev valgt af regionen
d) Repræsentant fra Region Syddanmark / ulige år
Mikkel Juul Larsen (OCC) ikke på valg
e) Repræsentant for Region Nord og Midt Jylland / lige år
Søren Skau (SCC) valgt i regionen
f) Bestyrelsesmedlem / Lige år
Freddy Frederiksen valgt til anden post. Jens Eeg Ellitsgaard(OCC) blev valgt
g) Bestyrelsesmedlem / Ulige år
Martin Uhd Grønbech (TCC) ikke på valg
h) Bestyrelsesmedlem / Lige år
Ulrik Damm ønskede ikke genvalg. Peter Brandt Andersen (SCC) blev valgt
i) Bestyrelsesmedlem / Ulige år
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j)

Per Christensen (TCC) ikke på valg
Juniorrepræsentant / Lige år
Jens Eeg Ellitsgaard valgt til anden post. Tobias Rasmussen (HCC) blev valgt

9. Valg udenfor bestyrelsen
a) 1. suppleant til bestyrelsen / Lige år
Helle Eeg Hansen (OCC) blev valgt
b) 2. suppleant til bestyrelsen / Ulige år
Klaus Walther Rasmussen (RCK) ikke på valg
c) 1. revisor / Hvert år
Bent Sørensen (GCC) genvalgt
d) 1. revisorsuppleant / Hvert år
Christian Thune (GCC) genvalgt
e) 1. ekstern revisor / Hvert år
DIF’s Revisionsselskab EY genvalgt
f) Formand for ordensudvalget (2.årig periode, vælges i lige år)
John Andersen (RCK) genvalgt
g) 2 menige medlemmer til ordensudvalget, vælges i lige år
Gert Larsen (HCC) og Gert Andersen (MCCD) genvalgt
h) 2 menige medlemmer til ordensudvalget, vælges i ulige år
Bent Sørensen (GCC) og Arne Andersen (CCO) ikke på valg
i) 1. suppleant til ordensudvalget, vælges i lige år
Anne Bradley (GCC) genvalgt
j) 2. suppleant til ordensudvalget, vælges i ulige år
Anders Reck-Magnussen (HCC) ikke på valg

10. Budget og fastlæggelse af kontingent for det kommende år
Formand Henrik Christoffersen gennemgik bestyrelsens forslag til budget for 2018, da dette ikke var
godkendt ved generalforsamlingen i maj 2017. Dette budget indeholdt oplæg om at fjerne tilskud til
kørsel til turneringer/mesterskaber i Danmark fra den kommende sæson.
Christian Thune (GCC) udtrykte sin utilfredshed med lønudgifter til udviklingskonsulent og øvrige
lønudgifter, især sammenholdt med 10.000 kr. budgetteret til junioraktiviteter under bredde.
Henrik svarede, at der er mange aktiviteter til glæde for juniorer under DCA og at rigtigt mange af
udviklingskonsulentens opgaver er målrettet juniorer (modtagelse af nye i klubberne, juniortræf
osv.). I øvrigt er det svært at vurdere udviklingskonsulenten på baggrund af den forgangne sæson,
hvor konsulenten har været på barsel det meste af året. Men fremadrettet skal der ses på, hvilke
arbejdsopgaver udviklingskonsulenten skal have, da opgavedefinitionen ikke længere er så fast,
fordi der ikke længere gives øremærket støtte til udviklingskonsulent fra DIF.
Budget for 2018 blev godkendt af generalforsamlingen
Formand Henrik Christoffersen gennemgik bestyrelsens forslag til budget for 2019. Dette budget
indeholder ikke støtte fra Team Danmark, og DCA er erstattet af "Elite-kontingent", som kan dække
over de samme træningsweekender, men som også redefineres. Det kan være svært at beholde
DCA i sin nuværende form uden støtte fra Team Danmark.
Der var igen en diskussion om lønomkostninger og især i forhold til udviklingskonsulent. Der blev
snakket om leverancer og resultater fra udviklingskonsulenten, som blev opfattet meget forskelligt af
forskellige klubber. Formanden fastslog bestyrelsens umiddelbare holdning om at beholde
udviklingskonsulenten, da det kan være nødvendigt med noget betalt arbejdskraft for at få diverse
aktiviteter gennemført, og fordi det sender et godt signal om ønske om udvikling, i forhold til
strategiaftale og samarbejde med DIF. Men som tidligere nævnt kan udviklingskonsulentens
arbejdsopgaver nytænkes, forhåbentligt uden at gøre stillingen mindre attraktiv.
Lillian Frøhling Hansen (HCC) pointerede, at når der trækkes 30.000 kr. fra EM 2015 puljen
øremærket til arbejde med børn og unge, så bør posten "juniorarbejde" også være på mindst 30.000
kr.
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Torben A. Jensen (CCO) spurgte til, om ikke kontingentet fra klubberne burde sættes op til fx 100 kr.
per seniormedlem og 50 kr. per juniormedlem (5 dobling af nuværende kontingent). Bestyrelsen
fortalte at dette ville hjælpe en del på økonomien, men at det tidligere har været skudt ned. Mikkel
Juul Larsen (OCC) spurgte forsamlingen om, hvor mange der ville kunne stå inde for en 5-dobling af
kontingentet. Johannes Jensen (TCC) fortalte, at hvis kontingentet blev hævet til en sådan
størrelsesorden, så vil Tårnby Curling Club ikke stille baner til rådighed for
arrangementer/mesterskaber under DCuF, da man ved disse arrangementer i forvejen giver afkald
på 10.000-15.000 kr. i indtægter på en weekend. Det blev besluttet at bestyrelsen frem mod næste
generalforsamling skal gøre overvejelser om hævning af kontingent, hvor de forskellige fordele og
ulemper tages i betragtning.
Johannes Jensen (TCC) udtrykte ønske om at samle og/eller vise samlet budget/regnskab for Dame
VM 2019, så det er tydeligt for klubber hvad der er brugt af penge i denne forbindelse - inklusiv
udgifter hos DCuF som ikke køres ind under det egentlige regnskab for Dame VM 2019. Dette for at
man af interesse kan se, hvilken økonomi der skal til for at afholde disse arrangementer. Freddy
Frederiksen oplyste om, at man forventer et lille overskud fra Dame VM 2019.
Budgettet for 2019 blev enstemmigt godkendt, med den tilføjelse at "juniorarbejde" justeres til
30.000 kr. ved at flytte 20.000 kr. fra posten "Rest jf. strategi-aftale".
Kontingent fastholdes med 10 kr. pr. junior og 20 kr. pr. senior.

11. Eventuelt
Christian Thune (GCC) spurgte ind til, om der er ændret på regler omkring kvalifikation til
internationale mesterskaber. Formanden svarede, at der kigges på dette fra tid til anden, og at
emnet helt klart vil blive taget op af arbejdsgruppen, som skal kigge på den fremtidige elite-struktur,
men der er tale om udarbejdelse af forslag, som umiddelbart skal behandles på en
generalforsamling. For at dette skal give mening er der dog behov for, at klubber med interesse heri
melder sig på banen til input-møde den 19. juni og generelt forholder sig til materiale om emnet og
kommenterer dette i fornuftig tid - det kan ikke nytænkes på en generalforsamling på fornuftig vis,
det skal være gennemarbejdet inden.
Morten Larsen (AACK) udtrykte på vegne af Frederikshavn Curling Club ønske om at
generalforsamlingerne afholdes tidligere end den sidste weekend i maj, da man i hvert fald i
Frederikshavn er ramt af, at dette er indenfor eksamensperiode på diverse uddannelser.
Johannes Jensen (TCC) roste formand Henrik Christoffersens store arbejdsindsats i den forgangne
sæson.
Søren Skau (SCC) informerede lidt om planerne for Dame VM i Silkeborg i marts 2019. Der har
netop været site-visit fra WCF, som var positiv i forhold til lokationen. Der kom også en kraftig
opfordring til at melde sig som frivillig arbejdskraft til de curlingrelaterede opgaver - man melder sig
ved at sende en e-mail til freddyfrost@curling.dk, og man kan finde flere oplysninger på:
http://www.curling.dk/2018/03/22/dame-vm-16-24-marts-2019/#more-754 .
Henrik Christoffersen overrakte gave til Søren Gøtzsche, som tak for hvervet som dirigent ved
generalforsamlingen. Henrik Christoffersen overrakte gave til Jens Eeg Ellitsgaard, som tak for
hvervet som referent ved generalforsamlingen.
Henrik Christoffersen overrakte gave til Ulrik Damm, som tak for mange års frivilligt arbejde i
bestyrelsen i DCuF. Ulrik Damm takkede og opfordrede til videre arbejde med medlemsfremgang og
udvikling.
Ulrik Damm foreslog for forsamlingen at udnævne Johannes Jensen til æresmedlem i DCuF.
Johannes har i Tårnby været med til at få opført Danmarks første curlinghal og har afholdt 16
internationale mesterskaber.
Johannes Jensen takkede mange gange for dette, og fortalte hvor glad og stolt han er for, at Tårnby
Curling Club gennem årene har hjulpet dansk curling med mange ting, blandt andet gennem

side 5 af 6

opbygningen af en god solid klub, der har råd til at støtte sine elitesatsende hold, og som med
glæde stiller faciliteter til rådighed for dansk curling.
Formand Henrik Christoffersen rundede af og takkede for fremmødet til generalforsamlingen.

Dirigent Søren Gøtzsche
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