Til alle klubber under Dansk Curling Forbund
Referat af DCuF’s generalforsamling
Søndag den 21. juni 2020 kl. 11.00
Idrættens Hus, Brøndby
Til stede: Søren Gøtzsche, Nicklas Bjaaland (DIF), Jens Elsbo (GCC), Are Solberg (GCC), Oliver
Søe (GCC), Bent Sørensen (GCC), Lone Bachmann Marcussen (HCC), Simon Bønløkke
Pedersen (OCC), Johannes Jensen (TCC), Angelina Jensen (CCC), Gert Andersen (MCCD),
Halfdan Skaarberg (KMCC), Mia Barrett (udviklingskonsulent pr. 1/7), Morten Wamsler
(Kommunikationskonsulent pr. 1/7)
Bestyrelsen: Henrik Christoffersen, Tobias Rasmussen, Allan Holm Pedersen, Martin Uhd,
Kirsten Jensen, Mikkel Juul Larsen, Jens Ellitsgaard, Rikke Jensen.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af Dirigent
Beslutning: Bestyrelsen foreslår Søren Gøtzsche
Søren Gøtzsche valgt.
På grund af omstændighederne omkring covid-19, blev generalforsamlingen erklæret lovlig,
trods sen udmelding af endelig dato for afholdelse. Der var ingen indvendinger omkring fristen
for indsendelse af indkomne forslag. Rikke Jensen blev godkendt som referent.
2. Godkendelse af fuldmagter
Beslutning: Fuldmagter godkendt, der var i alt 49 stemmer.
Rikke Jensen repræsenterede Esbjerg Curling Klub, Jens Ellitsgaard repræsenterede Helle
Eeg Hansen.
Følgende klubber var ikke repræsenteret: Frederikshavn Curling Club, Rungsted Curling Klub,
Silkeborg Curling Club, Aalborg Curling Klub og Aarhus Curling Klub.
Dragør Curling Club har indberettet 0 aktive medlemmer, og har dermed hverken betalt
kontingent eller har stemmeret.
.
3. Optagelse af nye klubber
Ingen nye klubber optaget i den forgangne sæson
4. Beretning.
Formand Henrik Christoffersen fremlagde sæsonens gang med en powerpoint-præsentation,
herunder:
 Præsentation af nye ansatte under forbundet, udviklingskonsulent Mia Barrett pr. 1/72020 og kommunikationskonsulent Morten Wamsler pr. 1/7-2020.
 En sæson præget af Covid-19 nedlukning, som desværre betød manglende afvikling af
turneringer og mesterskaber.
 Bestyrelsesarbejde via mail og webmøder
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Sportslige resultater ved internationale mesterskaber, herunder også deltagelse ved
Ungdoms-OL
WCFs beslutning vedrørende OL-point
Elitestrategi
Træningslejr i Esbjerg med temaet ”Fejeteknik”
Formandens fokuspunkter til den kommende sæson er blandt andet: Elitecenterets
opstart, Træningslejre, Medlemsfastholdelse, Forbundets jubilæum, Formandsmøder.

Angelina Jensen stillede spørgsmål til Elitecenteret, hvem udtager deltagere og vælger
coaches? Henrik Christoffersen svarede at Martin Uhd er formand for eliteudvalget, som
også består af Allan Holm Pedersen og Henrik Christoffersen. Der er pt. ansat 2
landstrænere for én sæson, Kenneth Hertsdahl og Michael Qvist. Der er en skarp opdeling
af rollerne. Eliteudvalget klarer det politiske og strategiske, men blander sig ikke i det der
direkte vedrører spillere, hvilket landstrænerne tager sig af.
Johannes Jensen spurgte til, om det kunne tænkes at få en udenlandsk træner og hertil
svarede Henrik Christoffersen at det er muligt at hente erfaring udefra i enkelte sessioner,
men økonomisk desværre ikke muligt at ansætte en som fast landstræner.
Beslutning: Beretningen enstemmigt godkendt.
.
5. Regnskab
Kasserer Tobias Rasmussen fremlagde regnskabet for 2019, med bemærkning om at der var
sket en beklagelig fejl og derfor var regnskabet ikke underskrevet af forbundets interne revisor
Bent Sørensen.
Bent Sørensen bemærkede at der i realiteten var tale om et stort driftsunderskud. Tobias
Rasmussen svarede at underskudet skal ses i lyset af at der har været 2 junior B-VM, samt en
VM-kvalifikation i NZ, som alle 3 er dyre. Derudover har vi manglende tilskud fra DIF.
Beslutning: Regnskabet enstemmigt godkendt, under forudsætning af, at Bent Sørensen
underskriver.
6. Forslag
Der er ikke stillet forslag
7. Valg af bestyrelse
a) Formand / Ulige år
Henrik Christoffersen ikke på valg
b) Repræsentant for København, Frederiksberg, Amager / Ulige år
Kirsten Jensen ikke på valg
c) Repræsentant for Københavns Amt/Øvrige Sjælland / Lige år
Allan Holm Pedersen genvalgt i regionen
d) Repræsentant fra Region Syddanmark / Ulige år
Mikkel Juul Larsen ikke på valg
e) Repræsentant for Region Nord og Midt Jylland / Lige år
Pladsen ikke besat
f) Bestyrelsesmedlem / Lige år
Jens Ellitsgaard ønskede ikke genvalg, Lone Marcussen valgt
g) Bestyrelsesmedlem / Ulige år
Martin Uhd ikke på valg
h) Bestyrelsesmedlem / Lige år
Helle Eeg Hansen ønskede ikke genvalg, Asmus Jørgensen valgt
i) Bestyrelsesmedlem / Ulige år
Rikke Jensen ikke på valg
j) Kasserer / Lige år

Tobias Rasmussen genvalgt
8.

Valg uden for bestyrelsen:
a) 1.suppleant til bestyrelsen / Lige år
Angelina Jensen er valgt
b) 2. suppleant til bestyrelsen / Ulige år
Klaus Walther Rasmussen, ikke på valg
c) 1. revisor / Hvert år
Bent Sørensen, genvalgt
d) 1. revisorsuppleant / Hvert år
Christian Thune, genvalgt
e) 1. ekstern revisor / Hvert år
DIF’s Revisionsselskab EY, genvalgt
f) Formand for ordensudvalget / Lige år
John Andersen genvalgt
g) 2 menige medlemmer til ordensudvalget, / Lige år
Gert Larsen, genvalgt
Gert Andersen, genvalgt
h) 2 menige medlemmer til ordensudvalget, / Ulige år
Bent Sørensen, ikke på valg
Arne Andersen, ikke på valg
i) 1. suppleant til amatør- og ordensudvalget / Lige år
Anne Bradley genvalgt
j) 2. suppleant til ordensudvalget / Ulige år
Christian Bønløkke Pedersen, ikke på valg

9. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år
Bestyrelsen foreslog uændret årskontingent på 1000 kr. pr. stemme
Beslutning: Bestyrelsens forslag til kontingent blev vedtaget
10. Budget
Kasserer Tobias Rasmussen fremlagde bestyrelsens forslag til budget for 2021.
Beslutning: Budgetforslaget blev enstemmigt godkendt.
11. Evt.
Johannes Jensen foreslog bestyrelsen at søge efter sponsorer, bestyrelsen tog dette til
efterretning.
Are Solberg var interesseret i at høre nærmere om de tiltag der har været i den forgangne
sæson med skolecurling og firmacurling. Henrik Christoffersen svarede til dette, at det er
bestyrelsens hensigt at gennemføre det tidligere annoncerede dialogmøde, som blev udskudt
på ubestemt tid, bestyrelsen indkalder til dette efter sommerferie.
Generalforsamlingen blev afsluttet med at Henrik Christoffersen overrakte gaver til Jens
Ellitsgaard og Helle Eeg Hansen for deres arbejde i bestyrelsen i de forgangne år.
Søren Gøtzsche fik overrakt gave for opgaven som dirigent, og Rikke Jensen fik ligeledes
overrakt gave for hvervet som referent.
Henrik Christoffersen takkede bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb, samt takkede for
fremmødet til generalforsamlingen.

