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Referat fra Bestyrelsesmøde 

Søndag d. 23.august 2020 

 

 

Til stede: Henrik Christoffersen (HC), Tobias Rasmussen (TR), Martin Uhd Grønbech (MU), Mikkel Juul 
Larsen (MJL), Allan Holm Pedersen (AP), Asmus Jørgensen (AJ) og Rikke Jensen (RJ, referent). 
Mia Barrett (udviklingskonsulent) 
Afbud: Kirsten Jensen (KJ), Lone Bachmann Marcussen (LBM) 
 
 
Info fra Formanden 

• Info vedr. Elitecenter. Der er pt. en dialog med landstrænere, i forhold til aflønning. HC har haft 

kontakt til DIF løn, omkring regler om aflønning.  

• WCF-webinar, RJ har deltaget i det første online møde og deltager også i det næste, den 1.sep. Der 

er årlig WCF generalforsamling den 6.september også online, hvor både HC og RJ deltager.  

• Planlægger at udbyde en gruppe rejse til EM i Lillehammer, men grundet covid-19, er det stadig 

uvist om det bliver en reel mulighed. Rejsen vil være fra 21.-29. november og prisen vil være cirka 

9000kr. pr. person (egenbetaling) Derudover vil der være omkostninger til kampe og forplejning 

• HC har deltaget i møde med DIF, der omhandlede atleters trivsel i klubberne, med særlig fokus på 

spiseforstyrelser mm.  

• Kenneth Plummer er ny DIF konsulent for DCuF. 

Status fra udvalg: 
Turneringsudvalget 

• Der er kommet udkast til sæsonkalender og det er et større puslespil at få til at gå op. 

• Sæson indkaldelse sendes ud inden længe, med endelig sæsonkalender, tilmeldingsfrister mm. 

• Der er ingen tilmeldinger til Mixed Dm, derfor aflyses dette mesterskab i år.  

• P.t er der 3 tilmeldte hold til Mixed-double DM, tilmelding er 1.september.  
 
Elite-udvalget 

• Udvalget er i dialog med en mulig 3. landstræner.  

• Afventer tilmeldinger til Elitecenteret, tilmeldingsfristen er 24.08.20  
 
Kommunikations-udvalget 
Morten har udarbejdet et udkast til en kommunikationsplan. Tanken er at der kan komme opdateringer på 
sociale medier cirka en gang ugentligt.  
Morten har ligeledes kigget på vores webside og har forslag til nogle ændringer, og har allerede lavet de 
første tiltag. 
Curlingens dag skal promoveres inden længe 
 
Kørestolscurling 

• AP har været i dialog med kørestolscurlerene. De har en målsætning om at rykke fra VM B-puljen til 

A-puljen 

• Der er et kørestols curling-par, som ønsker at danne mixed-double hold, med klart mål om at 

deltage i PL næste gang.  

http://www.curling.dk/


• De er ambitiøse og ønsker kvalificeret hjælp til træning.  

• Vi skal i dialog med Parasport Danmark om økonomisk støtte. HC og AP og evt. en af 

kørestolscurlerene, deltager i et kommende møde. HC/AP tager kontakt til Parasport Danmark. 

• Såfremt der bliver et kørestols mixed-double VM i indeværende sæson, har bestyrelsen besluttet at 

afsætte 5000kr til dette. 

 

Økonomisk overblik og status 

• Bent Sørensen har som intern revisor, underskrevet årets regnskab, derfor betragtes regnskabet 

2019, som godkendt i henhold til generalforsamlingen. 

• Vi har indtægter pt som overstiger udgifter, dette skal ses i forhold til at vi ikke har haft 

rejseudgifter og deltagelse i arrangementer. 

• Vi har ligeledes ikke haft lønudgifter i det første halve år. 

• TR har deltaget i WCFs DAP-webinar og gav et oplæg om hvad vi kan bruge DAP midler til. 

• TR kontakter Jeanette (DIF regnskab) i forhold til balancen mellem aktiver og passiver 

 
Forventningsafstemning til bestyrelsessamarbejde og fordeling af ansvarsområder 
Punktet drøftet  
 
Fordeling af ansvarsområder sæson 2020-2021: 

Næstformand: Allan  

Sekretær: Rikke 

WCF-repræsentanter: Henrik og Rikke  

Eliteudvalg: Martin, Henrik, Allan 

Elite atleters trivsel: Henrik 

Is og teknik: Asmus 

Rep. til turneringsudvalg: Per Svendsen, Madeleine Dupont, Michael Quist, Martin (best.rep) 

Skole og firmacurling: Mia (udviklingsrep,) Lone (forslag), Rikke 

Kørestolscurling: Kirsten (forslag), Allan og Henrik 

Strategiaftaler: Henrik og Mia 

Kompetenceudviklingsudvalg: Mia, Asmus og Lone (forslag) 

Innovation: udsat 

Organistion og struktur, generalforsamling: Mikkel 

Junior rep.: Tobias og Lone (forslag) 
Da Lone og Kirsten havde meldt afbud til mødet, er de sat på under forudsætning at de selv indvilger i 

opgaven.  

 
Sanktioner i forbindelse med kontingentudeblivelse eller forsinkelse 
Bestyrelsen har besluttet at i henhold til DCUFs vedtægter, så mister man stemmeret ved 
generalforsamling hvis ikke man har indbetalt kontingent. Det er kasserers opgave at udsende opkrævning i 
god tid og en reminder op til deadline.  
 
Strategiaftale 2022-2024 
Mia fremlagde processen i den nuværende strategi aftale.  
Der skal fokus på kick-off kampagnen, da det er et væsentligt punkt i aftalen. 
Vi holder et strategimøde i september og lægger en plan for den næste strategiaftale 2022-2024. 



WCF Congress 
Valg af WCF-repræsentanter: Henrik og Rikke 
Kort gennemgang af forslag og kandidater. 
 
Kommunikation 
Under pkt. status fra udvalg 
 
DCuFs 50-års jubilæum 
Vi holder fast i at afholde en jubilæums reception fredag den 6.november 2020, i Idrættens hus.  
Grundet covid-19 og gældende restriktioner har bestyrelsen vedtaget at aflyse jubilæumsfest, men 
påtænker at lave en markering på anden vis. 
 
Retningslinjer i forhold til Covid-19 og afvikling af mesterskaber  
AP fremlagde HCCs retningslinjer i forhold til klubbens håndtering at covid-19. Bestyrelsen finder 
retningslinjerne acceptable og Allan udarbejder DCuFs retningslinjer og udsender til resten af bestyrelsen til 
godkendelse og derefter til brug ved DCuF arrangementer.  
 
Gennemgang af aktionsliste 
Aktionslisten er blot et arbejdsredskab for bestyrelsen og derfor er den ikke med i referatet til klubberne.  
Eventuelt 

• Referater fra forbundets generalforsamlinger, skal være at finde på DCuFs hjemmeside, i 
underskrevet stand.  

• Hvis bestyrelsesmedlemmer ønsker bladet ”Idrætsliv” tilsendt med posten, sendes adresse til 
Rikke. 

 
Datoer for kommende bestyrelsesmøder  
27.september 2020, kl. 10-16 (strategimøde) Idrættens hus 
13.december 2020, kl. 11 (best.møde + julefrokost)  
13. marts 2021, kl. 10-16 i Odense 
12.april 2021, kl. 19 (online møde)  
9.maj generalforsamling 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


