Dansk Curling Forbund
Referat af bestyrelsesmøde 9. oktober 2019 kl. 17-21
Odense Idrætshal, mødelokale 2
Til stede: Henrik Christoffersen (HC), Tobias Rasmussen (TR), Mikkel Juul Larsen (MJL), Allan Holm Pedersen
(AP), Jens Ellitsgaard (JE) og Rikke Jensen (RJ, referent).
Afbud: Kirsten Jensen (KJ), Martin Uhd Grønbech (MU)
Udtrådt af bestyrelsen: Søren Skau (SS)og Peter Brandt Andersen (PBA)

Info fra Formanden
Søren Skau er udtrådt af bestyrelsen af personlige årsager. Da han var regionsrepræsentant, afventer vi at
regionen melder tilbage med nyt bestyrelsesmedlem.
Peter er udtrådt af personlige årsager og bestyrelsens 1. suppleant er ikke interesseret i at indtræde. Der er
taget kontakt til 2.suppleant.
DIF har oprettet en etisk kommité, hvor der er valgt 5 repræsentanter.
Idrættens hus i Brøndby skal renoveres og det betyder at "hus 2” skal rives ned og der bygges nyt.
DIF planlægger at lave en fælles DM-uge for alle sportsgrene under DIF i uge 25, år 2021. Vi skal kigge på
om vi kan finde en måde hvorpå vi kan at deltage, dette kunne det være interessant, da der vil være stor
mediedækning under dette event.
EM i Helsingborg, DCuF har overvejelser om at lave en fælles bustur fra Kbh 270 kr/voksen og 235kr/barn
u.18år, vi vedtager at DCuFs udgifter må maksimalt være 4000 kr i underskudsgaranti.

Status fra udvalg:
Turneringsudvalget
Udvalget ønsker at hæve honorar pr kamprunde til 200 kr
Det er vedtaget og det lægges ind i budget 2020.
Elite-udvalget
Udvalget har afholdt møde og prioriterer det nye strategispor. DIF har set oplægget og ikke er afvisende.
DCuF har forsat 152.000 kr til gode, men det afhænger af at få godkendt strategispor 2. Det er stadig ikke
færdiggjort
Henrik og Allen laver jobbeskrivelse til den kommende sportslige ledelse, man tænker 3 landstrænere, for
ikke at komme ind i konflikt interesser.
Kommunikations-udvalget
Peter er stoppet i udvalget. Camilla fra Århus kører facebook siden for Dansk curling forbund.
Bestyrelsen vil have en klar linje for hvem, hvad og hvordan vi får lagt ting op i løbet af sæsonen.
Henrik er pt formand for udvalget og prøver at samle trådene
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Dansk Curling Forbund
Kørestolscurling
Tårnby Curling Club har gennem KJ sendt en henvendelse til bestyrelsen med en beretning fra det seneste
Kørestols DM.
Det er besluttet at tilmelding og afvikling af Kørestolscurlings mesterskaber foregår gennem
turneringsudvalget med MU og Per Svendsen som ansvarlige.
Allan kontakter kørestolscurlere for at høre deres ideer og tanker for kørestolssporten.
Mulig støtte til kørestolscurling fra Parasport Danmark skal gå gennem DCuF
Status på VM 2019 og skolemesterskaber
Intet nyt.
Vi afventer stadig at regnskabet for Dame VM 2019 bliver offentliggjort.
Økonomisk overblik og status
TR gennemgik statusrapport.
Fremadrettet sendes statusrapport til bestyrelsen inden kommende bestyrelsesmøde.
Elite centeret/Sportslig ledelse
Udsat til næste møde
Konsekvens ved afbud til internationalt mesterskab, man har givet tilsagn til
Udsat til næste møde
Udviklingskonsulent i DCuF
HC og AP er udvalg omkring nyansættelse, der findes en form for hvordan det passer bedst for DCuF og vi
1/1-2020
Junior/Nybegyndercamps ”Træningslejr”
Torbjørn Jackholm fra Århus Curling Klub vil gerne påtage sig opgaven og har allerede kontakt til trænere/
hal og overnatning. Det bliver lørdag 7.marts og søndag 8.marts 2020 i Esbjerg.
WCF congress
Gennemgang af præsentationer og ideer til hvordan vi kan drage nytte at samarbejde med WCF
Gennemgang af aktionsliste
Aktionslisten er blot et arbejdsredskab for bestyrelsen og derfor er den ikke med i referatet til klubberne.
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Eventuelt
DCuF har 50-års jubilæum 6.november 2020, vi skal gøre os nogle tanker om hvordan vi vil markerer denne
dag.
RJ fortalte om firmacurling i Vojens, som allerede er en stor succes, AP er interesseret i lignende tiltag og RJ
samler materiale sammen til videreformidling.

Datoer for kommende bestyrelsesmøder
Søndag den 24/11 2019 kl. 11 med efterfølgende spisning (i København)
Torsdag den 23/1 2020 kl. 17-21 i Odense
Søndag den 15/3 2020 kl. 10-16 i Idrættens Hus
Generalforsamling søndag den 10/5 2020 kl. 11 i Idrættens Hus.

Aktionsliste
Aktion

Ansvarlig

status

Googledrev flyttes til forbundets mail

Martin

Proces er i gang

Lave årshjul med diverse opgaver og tidsfrister

Jens, Henrik, Tobias,
Martin

Arrangere WCF trænerkursus i DK i 2020

Henrik

Afklare økonomiske dispositioner, fuldmagter til konti,
betalingskortholdere. Herunder at få adgang til konti og
kigge på Mastercard til indkøb af flybilletter

Henrik, Tobias og
Martin

Lave forretningsorden for turneringsudvalget

Martin

Finde anden løsning end DM-medaljer til Jysk-Fynsk
mesterskab og Sjællands cup

Mikkel

Planlæg nybegyndertræf og juniorcamp i efteråret 2019

Henrik og Torbjørn
Jackholm

Økonomi posteringer

Tobias og Henrik

Skole mesterskab i Silkeborg

Henrik og Rikke
Silkeborg v. Bettina
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Der er indsamlet
dokumentation fra
bestyrelsen

Har kontaktet
sjællandsmesterskab,
Mikkel hører ICK om
de kan hjælpe
Torbjørn er i gang
med forberedelser

Rikke kontakter
Bettina fra Silkeborg
og hører status

