
            

 
Dansk Curling Forbund / Danish Curling Association 

Idrættens Hus, 2605 Brøndby, Denmark 
www.curling.dk  

Referat fra Bestyrelsesmøde 

Søndag d. 15.mars 2020, kl. 10 

Telefonmøde 

  

 

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: Martin Uhd Grønbech (MU), Kirsten Jensen (KJ), Helle Eeg Hansen (HH)  
 
 
Info fra Formanden 
Nyt vedr. Covid-19, DCuF har lukket helt ned for sæsonen og WCF har aflyst alle kommende mesterskaber. 
HC har kontakt til DIF i forhold til rejseforsikring og det ser ud til at vi kan få refunderet rejseafgifter i 
forhold til det der lagt ud for Dame VM, Herrer VM, Senior VM, Mixed double og WCF Open meeting.  
DCuF anbefaler at klubberne lukker ned i forhold til myndighedernes udmeldinger. 

Status fra udvalg: 
Turneringsudvalget 
Udvalget er i gang med at lave ny kalender, med oplæg til at få afviklet de aflyste mesterskaber. Sendes til 
bestyrelsen til godkendelse, dette klares på mail. 
 
Elite-udvalget 
udsat 
Kommunikations-udvalget 
udsat 
Kørestolscurling 
udsat 

 

Økonomisk overblik og status 

Regnskab 2019 og Budget 2021 

TR gennemgik regnskabet. Når de sidste rettelser er lavet, skal vi alle i bestyrelsen underskrive regnskab og 

budget, dette gør vi, når vi mødes til mødet før generalforsamlingen 10.maj 2020 

TR sender de færdige dokumenter til bestyrelsen 

TR har opdateret kontoplanen og gav en gennemgang af budgettet. 

 
Elitecenteret/sportslig ledelse 
Vi kører med 2 trænere pt og forventer at vi i næste sæson skal op på 3 trænere. 
De to landstrænere der er ansat er Mikael Qvist og Kenneth Hertsdahl. 
 
Status på ansættelser 
Der er kommet 7 ansøgninger til stillingen som kommunikations medarbejder. 
Der er kommet 4 ansøgninger til stillingen som udviklingskonsulent. 
HC og AP afholder samtaler når det bliver muligt i forhold til covid-19 
Nete Larsen er ansat i et praktikforløb i samarbejde med Hvidovre kommune, som dækker hendes 
lønudgifter. Hun kan varetage administrative opgave i forbindelse med bestilling af flybilletter, indhenter og 
samle informationer fra klubber, planlægning af jubilæum mm.  

http://www.curling.dk/


 
Generalforsamling 
HC udsender indkaldelse d.d. med forbehold for at Covid-19 kan have en indvirkning på evt. udsættelse 
Emner fra dialogmødet flyttes til generalforsamlingen. Bettina fra Silkeborg fortæller om skolecurling og 
Rikke fra Vojens fortæller om firmacurling. 

• Valg 
På valg i bestyrelsen er Kasserer TR, best.medlem JE og best.medlem HH (som supplant er trådt ind i 
stedet for Peter Brandt Andersen som udgik af bestyrelsen midt i sæsonnen)  

• Forslag 
Der er pt ingen forslag, frist for indkomne forslag er den 12. april 

• Hvem gør hvad 
RJ kontakter medlemmer af bestyrelse og udvalg for at få tilsagn om de ønsker genvalg 
HC har booket lokaler og forplejning 

• Præsentation af ansatte 
 

 
Årshjul 
Alle udvalg og andre som måtte have materiale, sender deres materiale til Nete Larsen, nete@curling.dk, så 
vil hun samle det hele sammen og lave et udkast. 
 
DCuFs 50-års jubilæum 
Nete er godt i gang med forberedelser og tanker omkring reception i Idrættens hus 6. november 2020. 
Ligeledes Festligt arrangement for DCuFs medlemmer 14. november 2020.  
HC sender et oplæg ud til bestyrelsen. Bestyrelsen enige om en egenbetaling på ca. 200 kroner 
 
Gennemgang af aktionsliste 
Aktionslisten er blot et arbejdsredskab for bestyrelsen og derfor er den ikke med i referatet til klubberne.  
 
Eventuelt 

• Den kommende udviklingskonsulent, får til opgave at lave en strategi for hvordan vi i næste sæson kan 

arbejde målrettet med opgaven at fastholde og hverve ny medlemmer. 

• HC kontakter schweizisk firma i forhold til et system der skulle kunne erstatte cup online. 

• Vi afventer medlemstal fra DIF som bliver offentliggjort medio april 

• Mikkel informerede om netop afholdt træningssamling i Esbjerg, positiv og vellykket og alle uanset 

erfaring, gik derfra med noget nyt. 

 
Datoer for kommende bestyrelsesmøder  
Bestyrelsesmøde søndag den 10/5 2020 kl. 9.30 i idrættens Hus. 
Generalforsamling søndag den 10/5 2020 kl. 11 i Idrættens Hus. 
 

 

 

 

 

 

 

 


