
            

 
Dansk Curling Forbund / Danish Curling Association 

Idrættens Hus, 2605 Brøndby, Denmark 
www.curling.dk  

Til alle klubber under Dansk Curling Forbund 
 
 

Referat af DCuF´s generalforsamling  
 

Søndag den 19. maj 2019 kl. 11.00 
Idrættens hus, Brøndby 

 
 
Til stede: Torben Bundgaard (DIF), Søren Gøtzsche, Lotte Bork, Camilla Søndergaard-Nielsen (RCK), 
Klaus Walther Rasmussen (RCK), Allan Holm Pedersen (HCC), Martin Høgh (HCC), Are Solberg (GCC), 
Mathilde Halse (GCC), Jens Elsbo (GCC), Jasmin Lander, Rikke Jensen (CCO), Thorbjørn Jackholm (ACK), 
Rasmus Leck Kæseler (AACK), Johannes Jensen (TCC), Lars Hede (TCC), Gert Andersen (MCCD), 
Halfdan Skaarberg (KMCC), Angelina Jensen (CCC), Ulrik Damm, Oliver Søe, Mads Nørgaard Rasmussen, 
Lina Knudsen, Kasper Wiksten 
 
Bestyrelsen: Henrik Christoffersen, Kirsten Jensen (TCC), Peter Brandt Andersen, Martin Uhd 
Grønbech, Søren Skau (SCC), Mikkel Juul Larsen (OCC), Tobias Rasmussen, Jens Eeg Ellitsgaard 
(Referent), Afbud: Freddy Frederiksen og Per Christensen. 
 
 
Dagsorden i henhold til vedtægterne: 
 
1. Valg af Dirigent og referant 

Beslutning: Bestyrelsen foreslog Søren Gøtzsche som dirigent. 
Søren Gøtzsche blev valgt. Det blev fastslået, at Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 
Jens Eeg Ellitsgaard blev godkendt som referent. 

 
2. Godkendelse af fuldmagter  

Beslutning: Fuldmagter godkendt, der var i alt 66 stemmer repræsenteret. Rikke Jensen fra Curling 
Club Odin repræsenterede Esbjerg Curling Klub og Johannes Jensen fra Tårnby Curling Club 
repræsenterede Dragør Curling Club. Frederikshavn Curling Club var ikke repræsenteret. 

 

3. Optagelse af nye klubber  
Ingen nye klubber optaget eller startet op i den forgangne sæson 

 
4. Formandens Beretning. 

Formand Henrik Christoffersen fremlagde årets gang med en powerpoint-præsentation, herunder: 

 Ny rytme i bestyrelsen med ny kasserer 

 Et år præget af deltagelse i VM styregruppe 

 Arbejdet med Elitearbejdsgruppe startet med dialogmøde 19. juni 2018 

 WCF dommerkursus afholdt i Tårnby 

 Sportslige resultater til DM'er og internationale mesterskaber 

 En aflyst juniorsamling på grund af få tilmeldte 

 Afholdelse af Dame VM 2019 i Silkeborg 

 Afholdelse af dialogworkshop i april 2019 

 Formandens fokuspunkter og forhåbninger til den nærmeste fremtid; herunder punkterne 
juniorer, Elite, Medier og Bredde. Og budskabet "Vi har brug for flere frivillige!" 

http://www.curling.dk/
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Camilla Søndergaard-Nielsen (RCK) nævnte, at Henrik i sin gennemgang havde glemt Europæisk 
ungdoms OL, hvor Danmark fik en flot 5. plads. 
Ulrik Damm efterlyste gennemgang af arbejdet i de forskellige udvalg, hvortil Henrik Christoffersen 
svarede på Elite- og Turneringsudvalgets vegne. 
 

Beslutning: Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. 
 

   

5. Regnskab 
Kasserer Tobias Rasmussen fremlagde regnskabet for 2018. Jens Eeg Ellitsgaard bemærkede det 
store overskud i 2018, som skal ses i sammenhæng med det store underskud i 2017. 
Allan Holm Pedersen (HCC) spurgte til regnskabet for Dame VM 2019, og Søren Skau svarede at 
dette ikke foreligger endnu. 
 
Beslutning: Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 
 

6. Forslag 
 
a) - del 1, Forslag om Elitestrategi: Forslaget blev gennemgået af Henrik Christoffersen, inden det 
blev sendt til afstemning efter kort diskussion. Der var 66 stemmer for forslaget, som således blev 
enstemmigt vedtaget. 
 
a) - del 2, Forslag om Elitestrategi - beføjelse til at udtage spillere: Forslaget blev sat til afstemning 
efter kort diskussion (var gennemgået sammen med forslag a) - del 1. Der var 16 stemmer for 
version A (beføjelse til at udtage spillere) og 50 stemmer for version B (ikke beføjelse til at udtage 
spillere), og således blev version B vedtaget 
 
b) Forslag vedrørende regler om udenlandske spillere, fremsat af Tårnby Curling Club: Martin Uhd 
Grønbech gennemgik kort forslaget. Jens Eeg Ellitsgaard spurgte ind til hvilke turneringer under 
DCuF dette burde gælde for, og Martin Uhd Grønbech forklarede at det var til DM'er - og ikke 
regionale turneringer, hvor man bør have særskilte regler. Der var 58 stemmer for forslaget og 8 
stemmer imod, og forslaget blev således vedtaget. 
 
c) Forslag om ændringer til §10 vedrørende fuldmagter: Jens Eeg Ellitsgaard gennemgik kort 
forslaget. Der var 66 stemmer for forslaget, som således blev enstemmigt vedtaget. 
 
d) Forslag om ændringer til §11 vedrørende kandidatur til formandsposten: Genbehandling af forslag 
fra sidste år, som ikke behøvede at blive gennemgået. Der var 65 stemmer for forslaget og 1 stemme 
imod, og således blev forslaget vedtaget. 
 
e) Forslag om ændringer til §12 og §15 vedrørende direkte valg til kassererposten på 
generalforsamlingen: Jens Eeg Ellitsgaard gennemgik kort forslaget. Der var 66 stemmer for 
forslaget, som således blev enstemmigt vedtaget. 
 
f) Forslag med ny §17 om tegningsret: Jens Eeg Ellitsgaard gennemgik kort forslaget. Der var 66 
stemmer for forslaget, som således blev enstemmigt vedtaget. 

 
7. Valg af bestyrelse  

a) Formand / ulige år  
Henrik Christoffersen (GCC) blev genvalgt uden modkandidater  

b) Repræsentant for København, Frederiksberg, Amager / ulige år  
Kirsten Jensen (TCC) genvalgt i regionen 
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c) Repræsentant for Københavns Amt/Øvrige Sjælland / lige år  
Freddy Frederiksen (GCC) er trådt ud af bestyrelsen (Til orientering har regionen valgt at 
Allan Holm Pedersen (HCC) overtager hvervet som regionsrepræsentant)  

d) Repræsentant fra Region Syddanmark / ulige år  
Mikkel Juul Larsen (OCC) genvalgt i regionen 

e) Repræsentant for Region Nord og Midt Jylland / lige år  
Søren Skau (SCC) ikke på valg 

f) Bestyrelsesmedlem / Lige år  
Jens Eeg Ellitsgaard (OCC) ikke på valg 

g) Bestyrelsesmedlem / Ulige år  
     Martin Uhd Grønbech (TCC) blev genvalgt i en proces med tre opstillede til to poster i 
bestyrelsen 
h) Bestyrelsesmedlem / Lige år  

Peter Brandt Andersen (SCC) ikke på valg 
i) Bestyrelsesmedlem / Ulige år  

Per Christensen (TCC) ønskede ikke genvalg. Rikke Jensen (CCO) blev valgt i processen 
med tre opstillede til to poster i bestyrelsen. 

j) Juniorrepræsentant / Lige år 
Tobias Rasmussen (HCC) ikke på valg 
 
I afstemningen mellem tre kandidater til to pladser i bestyrelsen blev Martin Uhd Grønbech 
(60 stemmer) og Rikke Jensen (35 stemmer) valgt, hvorimod Lars Hede ikke opnåede 
stemmer nok (32 stemmer). Der var 5 blanke stemmer. 

 

8. Valg udenfor bestyrelsen 
a) 1. suppleant til bestyrelsen / Lige år 

Helle Eeg Hansen (OCC) ikke på valg 
b) 2. suppleant til bestyrelsen / Ulige år 

Klaus Walther Rasmussen (RCK) genvalgt 
c) 1. revisor / Hvert år 
   Bent Sørensen (GCC) genvalgt 
d) 1. revisorsuppleant / Hvert år 
   Christian Thune (GCC) genvalgt 
e) 1. ekstern revisor / Hvert år 
   DIF’s Revisionsselskab EY genvalgt 
f) Formand for ordensudvalget (2.årig periode, vælges i lige år)  
   John Andersen (RCK) ikke på valg 
g) 2 menige medlemmer til ordensudvalget, vælges i lige år  
   Gert Larsen (HCC) og Gert Andersen (MCCD) ikke på valg 
h) 2 menige medlemmer til ordensudvalget, vælges i ulige år 

 Bent Sørensen (GCC) og Arne Andersen (CCO) genvalgt 
i) 1. suppleant til amatør- og ordensudvalget, vælges i lige år  
   Anne Bradley (GCC) ikke på valg 
j) 2. suppleant til ordensudvalget, vælges i ulige år  
   Anders Reck-Magnussen (HCC)  ønskede ikke genvalg. Christian Bønløkke Pedersen (ACK) 

blev valgt  

 
9. Budget  

Tobias Rasmussen fremlagte forslag til budget for 2020, som indebærer et elitekontingent, som 
endnu ikke er fastlagt, og der derfor kan skrues på i forhold til udgifter til elitestrategi/elitesetup. 
Ulrik Damm spurgte til lønudgifter i forbindelse med den vedtagne elitestrategi. Der blev svaret, at 
der vil være noget honorar til trænere/isfolk og eventuelt udgifter til en projektleder i 
etableringsfasen. 
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Beslutning: Budgettet blev enstemmigt godkendt. 
 

 
10. Kontingent 

Bestyrelsen fremlagde forslag om at hæve kontingentet for at have lidt flere penge at arbejde med til 
den nye elitestrategi. På dialog mødet i april blev det besluttet at ændre strukturen, så der betales 
svarende til det antal stemmer man kan opnå ved generalforsamlingen, således at: 

• Klubber med 5-20 aktive medlemmer skal betale 2000 kr. i kontingent til DCuF  

• Klubber med 21-40 aktive medlemmer skal betale 3000 kr. i kontingent til DCuF 

• Klubber med 41-65 aktive medlemmer skal betale 4000 kr. i kontingent til DCuF 

• Klubber med 66-95 aktive medlemmer skal betale 5000 kr. i kontingent til DCuF 

• Klubber med 96 aktive medlemmer eller derover skal betale 6000 kr. i kontingent til DCuF 

 

Rasmus Leck Kæseler fra Aalborg Curling Klub var forbeholden, fordi han frygter år hvor klubben 
kun består af 5 aktive medlemmer. 
Der var ingen andre indvendinger og forslaget blev dermed vedtaget. 

 
11. Eventuelt 

Ulrik Damm spurgte ind til tidsplan for start med det nye elitestrategi. Martin Uhd Grønbech fortalte, 
at hvis de nuværende danmarksmestre opfylder kravene og ønsker at deltage ved EM 2019, så har 
de ret til dette, og vil ikke være påvirket af den vedtagne elitestrategi. I modsat fald vil deltagelse ved 
EM 2019 komme til at køre herunder. Desuden er der en hel del ting og struktur, som ikke er på 
plads endnu, og den kommende sportslige ledelse vil også skulle have indflydelse herpå. Men der 
er fokus på at komme i gang så snart som muligt, så der ikke skal gå alt for længe inden der kan 
meldes noget struktur ud. 
Ulrik Damm ønskede også udmeldinger om sæsonplan for næste sæson, Martin Uhd Grønbech 
fortalte at denne kommer snarest muligt, med mulighed for kommentarer fra klubberne. 
Johannes Jensen (TCC) spurgte til, om der er styr på (og kontrol med), om der fra holdene er givet 
tilsagn om den mulige internationale deltagelse før de kvalificerende turneringer. Martin Uhd 
Grønbech svarede at det er indtrykket at der generelt er styr på dette, men samtidig at det ikke var 
ham bekendt, at der blev stillet krav om sådan et tilsagn ved de egentlige DM for Herre- og 
Damehold. 
 
Henrik Christoffersen overrakte gave til Søren Gøtzsche, som tak for hvervet som dirigent ved 
generalforsamlingen. Henrik Christoffersen overrakte gave til Jens Eeg Ellitsgaard, som tak for 
hvervet som referent ved generalforsamlingen. 
 
Henrik Christoffersen overdrog ordet til Ulrik Damm, som holdt en tale for Johannes Jensen i 
anledningen af sidste års udnævnelse til æresmedlem af DCuF. Herefter overrakte Henrik 
Christoffersen en æresnål til Johannes Jensen. 
  
Formand Henrik Christoffersen rundede af og takkede for fremmødet til generalforsamlingen. 
 
 

 


