
Referat Bestyrelsesmøde DCuF 19-06-2018 

Til stede: Henrik Christoffersen, Freddy Frederiksen, Tobias Rasmussen, Per Christensen, Kirsten Jensen, 

Martin Grønbech (referent). Med via videotelefoni: Søren, Mikkel, Peter, Jens (med på en lytter). 

• Behandling af indkomne forslag (Henrik); 
o Officiel anerkendelse af Ulrik Damm’s indstilling af Johannes Jensen til æres-medlem i DCuF 
o Bestyrelsen anerkender indstillingen af Johannes Jensen til æresmedlem i DCuF 
o Freddy og Kirsten undersøger produktion af æres-pin. 
o Henrik får udtalelse fra Ulrik Damm. 
  
• Kommende projekter 
o ”Skuffe-kampagne” (Henrik) 
o Junior tiltag (Henrik) 
o Tobias kontakter klubber vedrørende antal juniorer i klubben, sæsonstart, hvordan juniortræning 
foregår i klubben. Henrik og Tobias følger op på tiltag (junior-camps). 
o Ekstra punkt: Dommerkursus: 
o Dommerkursus i Tårnby 6.-7. oktober m. Steen Lauridsen og Eva Roethlisberger (WCF). Stiller man sig til 
rådighed for VM 2019 og kommer fra Fyn/Jylland, så får man overnatning betalt. Kursus og frokost er gratis 
for alle. 
o Kirsten sørger for frokost. 
  
• Status på igangværende projekter 
o VM 2019 (Søren/Freddy) 
o Der mangler ismænd (ikke nødvendigvis uddannede). Spred ordet i omgangskredsen/klubben. De kan 
kontakte Freddy på freddyfrost@curling.dk 
o Rikke Jensen er WCF-koordinator. 
o Mads Nørgaard er speaker. 
o Freddy er on-ice-koordinator. 
o Mangler off-ice-koordinator (bliver måske Søren). 
o Freddy indstiller Steen Lauridsen til Chief Umpire, Thomas Kiesche til Chief eller Deputy Timer, Mark 
Callan som Chief Ice Technician, Asmus Jørgensen til Deputy Ice Technician. 
o Umiddelbart ikke flere problemer. 
  
• DIF strategi-spor, Status (Henrik) 
o Der er sendt link ud til dokument om strategiaftale med DIF. Alle bedes kigge på aftalen. 
o Det er vigtigt at gennemføre strategien i resten og 2018 og 2019 får ikke at få støtte reduceret 
(mulighed for at stige). 
o Opdatering på procesmål: Mindst 1100 personer til Åbent hus ifm. OL. Curling Kick Off brugt i 2 
klubber (Odense, Aarhus), lignende projekt i Silkeborg (gennem AOF). Afholdt breddeturneringer i 
både øst og vest med minimum 6 hold. 13-14 hold i vest. 6-7 hold i øst.  
  
• Opdatering af kontaktoplysninger (Henrik) 
o Alle bedes opdatere kontaktoplysninger på Google Drev, alternativt sende det til Henrik pr. 
mail. 
 

• Evt: 
o Der genindføres diæter til EM 2018, dog med taksten nedsat til 250 kr fraregnet måltider. 
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