Referat fra Bestyrelsesmøde
Søndag d. 13.december 2020
Afholdt på Teams

Til stede: Henrik Christoffersen (HC), Tobias Rasmussen (TR), Martin Uhd Grønbech (MU), Mikkel Juul
Larsen (MJL), Kirsten Jensen (KJ), Allan Holm Pedersen (AP), Asmus Jørgensen (AJ) og Rikke Jensen (RJ,
referent)
Afbud: Lone Bachmann Marcussen (LBM)

Info fra Formanden
• Is kursus er startet op online med 8 deltager, og nu afventes dato for at det er muligt at forsætte
kurset på isen.
• Sæson 21/22 kursuskatalog under udarbejdelse, tanken er at være klar fra sæsonstart.
• HC har afholdt formandsmøde. Der er stor forskel på hvordan man er ramt af covid-19 i de
forskellige klubber og hvilke restriktioner, der er i forskellige kommuner. DCuF har lavet en general
udmelding om regler i forhold til at spritte sten af mv.
• Der er ønske fra klubberne om at man fremadrettet, streamer generalforsamlingen.
Status fra udvalg:
Turneringsudvalget
• Der har været afholdt Mixed Double i Esbjerg, dette var udsat fra sidste sæson.
• Der er stadig mange aflysninger og vi afventer hvad vi kan gennemføre i denne sæson.
• Undersøger om det er muligt at lave en streaming af den kommende VM-kval, da der må kun være
holdene, trænere og 2 personer fra klubben tilstede i hallen.
Elite-udvalgetet
• Elitecenteret består af 2 herrerhold og 2 damehold, som spiller VM kval.
• I starten af det nye år laves en plan for hold, klubber, træningstider mm.
• Michael Quist er stoppet som landstræner.
• Udvalget er i kontakt med Mikkel Øhrgaard fra DIF, omkring udtagelse af curlinghold til OL. DCuFs
Eliteudvalg og landstrænerne vil lave principper om hvordan man kan udtage hold, disse skal
godkendes af DIF. I sidste ende er det DIF der bestemmer, hvem der skal deltage som hold til det
kommende OL.
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Kommunikations-udvalget
• Vi har fået nyt logo
• Morten ønsker forsat gode historier
• HC tager kontakt til Morten, i forhold til at streame fra VM-kval 19.-20. december, så det bliver
muligt for alle at følge med i turneringen.
Kørestolscurling
• KJ er i kontakt med Per Christensen.
• Der er pt. 2 kørestolspar der træner til Mixed double.
• B-VM er flyttet til april 2021
• Vi skal i dialog med Parasport Danmark om økonomisk støtte. HC og AP og evt. en af
kørestolscurlerene, deltager i et kommende møde. HC/AP tager kontakt til Parasport Danmark.
Økonomisk overblik og status
• Der er rettidigt udsendt kontingent opkrævning til klubberne. TR udsender reminder inden
betalingsfristen.
• Vi skal have underskrevet vores aftale med banken. Alle bestyrelsesmedlemmer, skal underskrive
på samme dokument. TR sørger for underskrifter i Københavnsområdet og det sendes derefter til
MJL/RJ.
• Vi har modtaget DIF støtte.
• Vi har pt. et stort økonomisk overskud, da det har været en stille sæson og vi ikk har brugt penge.
Dog har vi i 2.halvår haft lønudgifter.
• Eliteudvalget foreslår at sende de to hold der kvalificerer sig til VM, på træningslejr i Schweiz.
Bestyrelsen støtter dette forslag. Vi kan allerede nu indhente tilbud på fly og hotel, så det indgår i
dette regnskabsår.
• Nogle af vores DAP midler er brugt på igangværende is-kursus.
• HC udsender mail til klubber, med mulighed for at søge et covid-19 tilskud, i forbindelse med tabte
udgifter og manglende indtægter.
Strategi-aftale 2022-2025
• Strategiaftalen er sendt ind til DIF til godkendelse
• Vores udviklingskonsulent Mia, er sat op i arbejdstid.
• HC Tænker at inviterer klubber, bestyrelse, DIF m.fl., til en konference omkring vores nye strategi.
Bestyrelsen mener at det er vigtigt at inddrage klubberne, så alle får ejerskab og del af strategien.
Konference påtænkes i start februar.
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Fundraising / Sponsorater til Elite.
Det blev diskuteret om hvorvidt vi skal hyre et firma til fundraising og skaffe penge til sporten.
Elitesport er dyrt og vi har et OL foran os og meget lave lønninger til elitetrænerne, HC snakker med Mia og
undersøger mulighederne
Det blev besluttet, ikke at fokuserer på at merchandise, men måske se på det igen, ved eventuel afholdelse
af internationalt mesterskab.
DCuFs 50-års jubilæum
• Vi har fået nyt logo, som blev offentliggjort på jubilæumsdagen.
• Vi ser om det bliver muligt at lave en fejring af jubilæum til den årlige generalforsamling.
Gennemgang af aktionsliste
Aktionslisten er blot et arbejdsredskab for bestyrelsen og derfor er den ikke med i referatet til klubberne.
Eventuelt
• RJ deltager i WCFs Structural Review Group zoom møde, onsdag den 16.december
• Odense Curling Club har indgået et samarbjede med Sports Academy Denmark, så man kan spille
curling og samtidig med et år på efterskole.
• AJ stillede forslag om at lave et basiskursus for elitespillere vedrørende den daglig ispleje.
• Hvidovre Curling Clubs 50 års jubilæum, der skulle være afholdt 7.januar, er aflyst og udsættes til
2022.
• Hvidovre Curling Club køber nye sten til sæsonstart 21/22. Hvis nogen er interesseret i aflagte sten,
kan henvendelse ske til Hvidovre Curling Club.
• Klubberne ønsker at modtage spilleprogram til danske mesterskaber, med holddeltagelse og
kampprogram.
• Odense Curling Clubs 40 års jubilæum, i februar 2021 udsættes.
• Jysk/fynsk mesterskab har måtte aflyse de første 3 runder. Det påtænkes at afvikle turneringen
over en weekend sidst på sæsonnen.
• Juniorer har betalt kontingent til elitetræning, men der har ikke været afholdt nogle
træningssamlinger mv. Vi skal have fokus på hvordan dette løses, punkt tages på næste
bestyrelsesmøde.

Datoer for kommende bestyrelsesmøder
13. marts 2021, kl. 10-16 i Odense
12.april 2021, kl. 19 (online møde)
9.maj generalforsamling

Dansk Curling Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
DK-2604 Brøndby Station
www.curling.dk - info@curling.dk
+45 43 26 25 75

