Referat fra Bestyrelsesmøde
Søndag d. 30.maj 2021
Afholdt i Brøndby

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

Info fra Formanden
• Nyt vedr. Regionsrepræsentant fra Nordjylland, så afventer vi at klubberne i regionen, vælger deres
repræsentant.
• Byrådet i Roskilde har rettet henvendelse til os, vedrørende interesse for at oprette skøjtehal i
deres område.
• Der har været en henvendelse via Facebook, om en handicapforening der spiller kurling, som er
interesseret i eventuel mulighed for at blive en del af DCuF.
• Tilbagemelding af streaming fra DCuFs generalforsamling, er at lyden skulle være bedre.
• HC har deltaget i valgmøder, med kandidater til poster i kommende DIF bestyrelse. RJ deltog i
valgdebatten med formandskandidaterne.
• Morten Søgaard fra Norge, som er med WCFs normination committee, ønsker at opstille Susanne
Slotsager som kandidat til WCFs bestyrelse og det støtter DCuF op omkring.
Status fra udvalg:
Turneringsudvalget
• Der har ikke været nogen aktiviteter.
• Kommende sæsonkalender er under udarbejdelse. Input til denne sendes det til Madeleine Dupont
og Per Svendsen.
Elite-udvalget
• Pr. 31. januar 2022 er der ikke tildelt flere penge til is, til elitecenteret.
• Der er landet en aftale med DIF frem mod OL.
• HC har været i dialog med Team Danmark. Team Danmark er i udgangspunktet indstillet på at
støtte Dansk Curling frem mod OL, hvorefter indsatsen skal evalueres. Der er udarbejdet et budget
for samarbejdet, hvor nogle penge kommer fra prioritering af midler i elitecenteret, mens kr.
75.000 hentes fra egenkapitalen. Bestyrelsen godkender at bruge kr. 75.000 fra egenkapitalen.
Team Danmark støtter kun dameholdet og pengene vil bl.a. give mere og bedre is, mulighed for
træningslejr og adgang til Team Danmarks fageksperter.
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Team Danmark lægger vægt på vores arbejde med elitecenteret. Herunder, at vi har landstrænere,
at elitearbejdet er sat i struktur og at vi prioriterer økonomi til elitearbejdet. Team Danmark
opfordrer kraftigt til at der indføres udtagelse af spillere fremfor kvalifikationsturneringer. Der er
møde med Team Danmark den 2. juni 2021.
Bestyrelsen debatterede retningslinjer for kommende deltagelse i OL.
En model kan være at der bliver sammensat x antal hold, med spillere fra elitecenteret. Disse
sammensættes i samarbejde mellem spillere og landstrænere, og holdene rangeres. Herefter
spilles der x antal kampe, om kommende deltagelse. HC drøfter den nye beslutning med Team
Danmark.
Bestyrelsen beslutter, at vi indgår samarbejde med Team Danmark og vi derfor budgetterer 75.000
kr. i forhold til denne aftale.
TT udarbejder et forslag iht. Inhabilitet af landstrænere (forslaget er tidligere stillet af SCD).
Sponsor-reklamer til tøj. Bestyrelsen beslutter at overdelen er forbeholdt forbundets sponsorer og
underdel er til spillerne/holdets egen sponsorer.

Kommunikations-udvalget
• Grundlaget for elitecenteret, som blev vedtaget på generalforsamlingen i 2019, er renskrevet og
lagt op på forbundets webside.
• Stor ros til Morten for den gode mediedækning under henholdsvis Herrer og Dame VM.

Kørestolscurling
• KJ har hørt ønske fra kørestolsspillerne, at de ønsker mere træningstid.
• KJ er med i et Handicap projekt på Amager og der er allerede 3 børn, der er interesseret i at prøve
curlingsporten.
• Vi har p.t 2 kørestolshold, der deltager som Mixed doublehold.
Konstituering af bestyrelsen
Næstformand: Allan
Sekretær: Rikke
WCF-repræsentanter: Henrik og Rikke
Fordeling af ansvarsområder sæson 2021-22:
Eliteudvalg: Thune, Henrik, Allan
Elite atleters trivsel: Henrik
Is og teknik: Asmus
Turneringsudvalg: Per Svendsen, Madeleine Dupont, Michael Quist, Mikkel (best.rep)
Skole og firmacurling: Mia (udviklingsrep,) Lone, Rikke
Kørestolscurling: Kirsten, Allan og Henrik
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Strategiaftaler: Henrik og Mia
Kompetenceudviklingsudvalg: Mia, Asmus og Lone
Organistion og struktur, generalforsamling: Mikkel
Junior rep.: Tobias R. og Lone
RJ laver en liste over diverse udvalg og dets medlemmer.
Kommende møder
a) Fastlæggelse af datoer for resten af årets bestyrelsesmøder
Næste møde er 4. juli 2021
HC laver et udkast til årets møder, rundsendes og godkendes på mail.
b) Dato for den ordinære generalforsamling i maj 2022.
Datoen er sat til den 22. maj 2022.
Økonomisk overblik og status
Tobias gennemgik det økonomiske status
Bestyrelsen beslutter at der vil være en egenbetaling på kommende rejser til mesterskaber, dog alt efter
hvilken støtte der kommer fra DIF.
Enkelte spillere tilkøbte ekstra tøj, i forbindelse med det foregående VM, der er endnu ikke opkræves
betaling. HC informerer Madeleine Dupont.
Klubber under DCuF
Vi er P.t 13 aktive klubber under DCuF.
Dragør Curling Club, har de seneste 2 år, indberettet 0 medlemmer og HC har været i dialog med Klubben,
som ikke længere, er en klub under DCuF.
Bestyrelsen drøftede muligheden om hvorvidt klubber med 1-4 medlemmer, kan være hvilende klubber,
indtil de igen opnår medlemmer nok til at være aktiv klub.
• Hvilende klub har ingen stemmeret.
• Klubben skal løbende være i dialog med forbundet
• Klubben skal aktivt gøre en indsats for at hverve medlemmer.
HC laver status med Rungsted Curling Klub.
Strategiaftale 2022-2025
Stor ros til Mia for det store arbejde med vores strategiaftale.
Vi afventer p.t DIFs tilbagemelding på vores strategiaftale, med vores 3 spor, ”Vækst”, ”Talent og Elite” og
”Organisation”.
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Elitecenteret/sportslig ledelse
Der er kommet en ansøgning til landstrænerstillingen.
Vi afventer kommende dialogmøde og drøftelse om inhabilitet.
Ekstra Ordinær Generalforsamling 2021
Dato er sat til 4. juli 2021, kl. 11
Streaming honorar
AP laver et forslag til beslutning på næste bestyrelsesmøde, hvor vi tager udgangspunkt i hvad der gives i
dommerhonorar olign.
Støtteforening
Der har været en stor interesse og opbakning under nylig afviklet VM for henholdsvis damer og herrer.
Tanken er at oprette en støtteforening ”mikrosponsorater”, hvor man kan støtte med et fast lavt beløb om
måneden. HC undersøger muligheden. Punktet tages op på senere tidspunkt.
DIF-repræsentantskabsmøde
Der er DIF årsmøde den 19.juni 2021. Der skal vælges ny formand og næstformand/formænd.
Bestyrelsen drøftede kandidaterne. HC og RJ deltager, AP deltager i tilfælde af HC bliver forhindret.
Gennemgang af aktionsliste
Aktionslisten er blot et arbejdsredskab for bestyrelsen og derfor er den ikke med i referatet til klubberne.
Eventuelt
• Google drev og mailadresse info fra Martin Udh til HC.
• Breddekursus ønskes lagt tidligere på sæsonen.
• Opfordring til at klubberne søger forlænget istid, i OL-sæson, så vi kan få kommende curlingspillere
introduceret i sporten.
• TT fremlagde et forslag om at lave et ”Sponsor katalog”. TT har materiale og dette sendes til
Morten med HC cc.

Datoer for kommende bestyrelsesmøder
4. juli 2021, Teams
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