Dansk Curling Forbund
Referat af bestyrelsesmøde 25. august 2019 kl. 10-16
Idrættens Hus
Til stede: Henrik Christoffersen (HC), Martin Uhd Grønbech (MU), Tobias Rasmussen (TR), Peter Brandt
Andersen (PBA), Mikkel Juul Larsen (MJL), Allan Holm Pedersen (AP), Jens Ellitsgaard (JE), og Rikke Jensen
(RJ, referent).
Afbud: Søren Skau (SS), Kirsten Jensen (KJ)

Info fra Formanden
SS har meldelt at han træder ud af bestyrelsen af personlige årsager.
Cup-online, lever ikke helt op til det vi har brug for i forhold til online opdateringer under kampe. Der er et
firma i Schweiz som kommer med en ny tool løsning, som kan være en mulighed for os, både som forbund
til nationale mesterskaber og et tool som klubberne kan bruge. Det er helt nyt og er ved at blive
konverteret til Engelsk, i stedet på oprindeligt tysk. Firmaet deltager på congressen i Mexico i starten af
september og Henrik tager kontakt til dem der.
Happy Helper. Vi er i forhandling med dem om hvad de kan gøre for os, til at modsvare at vi har deres logo
på alt vores tøj. Der er et issue omkring udgiften til påsyning, da det potentielt kan blive en stor
udgift, som hverken vi eller Happy Helper har afsat penge til.
Curling Kick-off kampagne, der har været pt 21000 hits omkring Curling Kick-off kampagnen. Det har
desværre ikke haft den ønskede effekt, da der kun er kommet en enkelt tilmelding på landsplan. Vi skal se
på, om modellen med tilmelding kan gøres anderledes, da det kan være svært at tænke ½ år frem og over
en sommer, evt mulig tilmelding i forbindelse med curlingens dag.
MU har hørt fra Rie som har lavet et oplæg til en plakat til curlingens-dag uge 40, vi skal finde ud af hvor
mange der skal sende til hver klub.

Status fra udvalg:
Turneringsudvalget
Per Svendsen er blevet formand for turneringsudvalgt, derudover består udvalget af Martin Uhd, Ulrik
Schmidt, Michael Qvist, Madelaine Dupont og Rikke Jensen. Der er udsendt sæsonplan, som noget nyt
ifølge den nye strategiplan er DM,adskilt fra Kvalifikationsrunder til internationale mesterskaber.
Derudover tages mandage i brug til evt 5. finale hvis der er brug for det ved kval, i de klubber hvor det er en
mulighed. DM bliver åben for alle hold og bliver afviklet over 8 ender i alle kampe.
AP efterspørger en dommerliste til klubberne så man ved hvem der kan bruges til mesterskaber og
ligeledes en ajourføring med nye regler og procedurer til de som har været på dommerkursus.
Der skal planlægges et dommerkursus i den kommende sæson, for at hverve nye dommere.
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Dansk Curling Forbund
Elite-udvalget
Udvalget arbejder med at lave en plan for at få implementeret den nye strategiplan for spor 2, som skal
sendes til DIF ultimo august.
Rammer for elitestrukturen præsenteres på næste bestyrelsesmøde
Kommunikations-udvalget
Udvalget består kun af 2 medlemmer, men tænker at Happy Helper kan hjælpe med at producerer
videomateriale til brug på facebook og hjemmesiden. Der skal lægges en plan for hvordan de kommende
mesterskaber kan dækkes bedst muligt.
Kørestolscurling
Tilmelding til Kørestolscurlings mesterskaber foregår gennem turneringsudvalget med MU som ansvarlig.
Mulig støtte til kørestolscurling fra Parasport Danmark skal gå gennem DCuF
Status på VM 2019 og skolemesterskaber
Der har været afholdt 1-2-træner kursus i Silkeborg 1. del og 2.del bliver afholdt i den kommende uge. De
elever, som var inviteret ind at se curling under VM er også inviteret til skolemesterskab i septembernovember 2019 i Silkeborg.
Vi afventer stadig regnskabet bliver offentliggjort.
Økonomisk overblik og status
TR gennemgik statusrapport. HC og TR vil bruge tid i efteråret på at tydeliggøre de forskellige posteringer.
HC sørger for at TR får adgang til netbank
Bestyrelsen giver den sportslige ledelse økonomisk dispositionsret over spor 2 i strategiaftalen, med
informationspligt overfor DCuF bestyrelse.
Udviklingskonsulent i DCuF
Fordeling af Lottes igangværende opgaver:
Curling Kick-off (HC)
Skolemesterskaber i Silkeborg (Bettina, Silkeborg Curling Club og IKC)
Curlingens dag (IKC)
1-2 træner (HC/PBA)
Fælles træningsdage junior (HC)
Jysk/Fynsk mesterskab (MJL)
Sjællandscup (MJL)
Ansættelse af ny konsulent – evt anden konstellation end den hidtidige, eks. fast forbunds koordinator og
ad-hoc ansættelse af kvalificerede kræfter til specifikke opgaver.
Jobbeskrivelsen på Udviklings konsulentens opgaver findes frem og på den måde kommer vi med et
overslag på timetal til ny udviklingskonsulent. Vi vedtager at vi derefter slår en stilling op hurtigst muligt.
Mail korrespondance til bestyrelsen løbende.
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Dansk Curling Forbund
HC og AP er udvalg omkring nyansættelse.
Junior/Nybegyndercamps ”Træningslejr”
Lørdag/søndag arrangement med kompetente trænere. Et arrangement for alle, fælles invitation, pris 500
kr pr deltager til dækning af overnatning, bespisning mm. Vi ansætter en projektleder til at tage sig af
opgaven. Arrangementet er tiltænkt at finde sted i første del af sasonnen.
WCF congress
Drøftelse omkring forslag til vedtægtsændringer
HC og RJ har fuldmagt til at træffe de beslutninger som de finder sportsligt bedst for vores curlingnation
Forventningsafstemning
Fælles hold ånd og retning, vi er en organisation der er valgt på generalforsamlingen og vi er forpligtiget til
at repræsenteret forbundet på bedste vis.
Vi har alle ret til vores meninger, men det er vigtigt at vi er tro for de beslutninger der bliver truffet og tager
ting op internt før det kommer på klubniveau.
Mødestruktur i fremtiden
I forhold til Code of conduct indkaldes til bestyrelsesmøde 14 dage før og endelig dagsorden 8 dage før.
Referat udsendes senest 7 dage efter mødet og med indvindinger senest 7 efter referat udsendes, herefter
sendes det til klubformænd og på hjemmesiden.
Da der allerede var en del afbud til næste generalforsamling, ændres datoen til 10.maj 2020.
Gennemgang af aktionsliste
Martin flytter google drev til curling mail
Aktionslisten er blot et arbejdsredskab for bestyrelsen og derfor er den ikke med i referatet til klubberne.
Eventuelt
DR ”Alle for 1” har henvendt sig omkring ølslidning, det har klubberne takket nej til, da vi ikke vil udstille
sporten på den måde.

Datoer for kommende bestyrelsesmøder
Onsdag den 9/10 2019 kl. 17-21 i Odense
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 3/5 2020 kl. 11 i Idrættens Hus.
Aktionsliste næste side…
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Dansk Curling Forbund
Aktionsliste
Aktion

Ansvarlig

Googledrev flyttes til forbundets mail

Martin

Lave årshjul med diverse opgaver og tidsfrister

Jens, Henrik, Tobias, Udkast med format
Martin
OK

Arrangere WCF trænerkursus i DK i august/september
2019

Peter

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

Økonomi posteringer

Tobias og Henrik
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