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Referat fra Bestyrelsesmøde 

Mandag d. 12.april 

 2021 

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 

• Status fra Herre landsholdet. 

• Der blev afholdt dialogmøde den 7. april 2021, ikke stort fremmøde, men god dialog. 

Status fra udvalg: 
Turneringsudvalget 

• Der har ikke været nogen aktiviteter.  
 

Elite-udvalget 

• Se elitecenteret 
 

Kommunikations-udvalget 

• Evaluering på dækning af Herrernes Vm, stor ros til Morten.  

• Morten er i gang med optakt til VM for damerne, og vil følge holdet under VM.  

• Ny hjemmeside er opsat af Morten og aktiveret den 29. marts 2021. 
 
Kørestolscurling 

• KJ er i løbende kontakt med kørestolsspillere. 

 

Økonomisk overblik og status 

• Bestyrelsen har modtaget årsregnskabet fra revisionsfirmaet og godkender dette ved digital 

underskrift i umiddelbar forlængelse af mødet. 

• Vores interne revisor Bent Sørensen har godkendt årsregnskabet. 

• Bestyrelsen drøftede klubbernes medlemstal. 
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Elitecenteret/sportslig ledelse 

• Der er ikke indkommet ansøgninger til Landstrænerstillingen, men der har været rettet 
henvendelser med interesse. 

• OL-kvalifikation, vi afventer Herrernes hjemkomst 
 
Generalforsamling 2021 

• Valg – gennemgang af hvem der er på valg. 

• Dato for ”Indkomne forslag” var 11. april, og vi har 2 indkomne forslag: 
o Ændring af § 5 i vedtægterne, vedr. kontingentindbetaling, fremsættes af bestyrelsen. 
o ”Forslag til elitestrategien” stilles af Spillerforeningen Curling Danmark.  

• Gennemgang af køreplanen 

• Tobias fremlagde budgetforslag 
 
Streaming honorar 

OBS. HC og AJ er inhabile i forhold til en beslutning.  

• Allan laver et forslag til beslutning på næste bestyrelsesmøde, hvor vi tager udgangspunkt i hvad 
der gives i dommerhonorar olign.   

 
Oprettelse af Curlingarkiv med facts og historier 
Bestyrelsen arbejder på at lave en timeline med medaljetagere gennem tiden til hjemmesiden. Henrik 
Holtermann skal i praktik ved DCuF i efteråret og han kan hjælpe med opgaven.  
Alle byder kan byde ind med gode historier gennem tiden, Morten bliver tovholder, så det skrives i samme 
tone.  
  
Gennemgang af aktionsliste 
Aktionslisten er blot et arbejdsredskab for bestyrelsen og derfor er den ikke med i referatet til klubberne.  
 
Eventuelt 

• HC rundsender de nye offentlige medlemstal  
 

 
 

Datoer for kommende bestyrelsesmøder  
9. maj 2021 formøde ved generalforsamling kl. 9.30. (Idrættens hus, Brøndby)  
9. maj 2021 generalforsamling kl. 11(Idrættens hus, Brøndby) 
 
  
 
 
 
 

 

 
 


