
 
 
 
 
Til alle klubber under Dansk Curling Forbund 

 

Referat af DCuF’s generalforsamling søndag d. 09. maj 2021 kl. 11.00 Idrættens Hus, Brøndby 

 

Til stede: Søren Gøtzsche, Are Solberg (GCC), Bent Sørensen (GCC), Johannes Jensen (TCC), Anne Bradley 

(GCC), Gert Andersen (MCCD), Halfdan Skaarberg (KMCC), Mia Barrett (Udviklingskonsulent og referent), 

Tommy Juul Kristoffersen (ECK+ACK´s stemmer), Tobias Thune (GCC), Jonathan Kjær Bjørnholt Harregaard 

(CCO), Mads Nørgaard Rasmussen (HCC), Hans Natorp (DIF), Oliver Søe (GCC). 

 

Deltagelse fra stream: 7 på fra stream.  

 

Bestyrelsen: Henrik Christoffersen, Kirsten Jensen (CCC´s stemmer), Mikkel Juul Larsen (CCO´s stemmer), 

Tobias Rasmussen, Allan Holm Pedersen (HCC´s), Lone Bachmann Marcussen 

 

Dagsorden jvf. vedtægter  

1. Valg af dirigent 

Beslutning: Bestyrelsen foreslog Søren Gøtzsche. Søren Gøtzsche blev valgt. Dirigenten konstaterede, at 
generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Mia Barrett blev godkendt som referent. Der er ingen 
indvendinger mod at generalforsamlingen gennemføres på trods af de nye regler i forbindelse med Corona 
herunder max. 25 deltagere.  

2. Godkendelse af fuldmagt(er) 

Beslutning: Fuldmagter blev godkendt, der var i alt 48 stemmer.  

3. Optagelse af nye klubber 

Ingen nye klubber blev optaget i den forgangne sæson 

4. Beretning  

Beretningen blev fremlagt af formand Henrik Christoffersen. 
Corona: Den nye sæson blev skudt i gang, men sporten blev hurtigt lukket ned igen. Internationalt var der 
også mange turneringer, der blev aflyst. Derudover blev vores egne træningslejre aflyst, samt is kurset hvor 
deltagerne venter på den praktiske del. Vores egne turneringer blev også udsat, vi afventer stadig på at 
finde ud af, hvornår de kan genoptages, da det først lige er blevet muligt at spille curling. Eliten har dog 
været fritaget og har kunnet træne.  

https://www.facebook.com/tommyjk1


Livestreaming udstyr: DCuF har købt udstyr, så det er muligt for alle at følge diverse kampe. Vi nåede at 

sende tre kampe samt streaming af generalforsamlingen. På sigt er det en god mulighed, for at alle kan se 

med fra stuerne. Det kan også have potentialet til at finansiere nogle af vores eliteaktiviteter. 

Økonomi: DCuF slap relativt heldigt igennem Corona pandemien ift. økonomien. Der blev derfor sendt 

penge til de forskellige klubber, som var trængt økonomisk.   

Politiske aktiviteter: DCuF gik sammen med andre forbund og DIF forsøgte at påvirke politikere til at åbne 

idrætten igen. Indendørsidrætten er dog desværre først lige åbnet. Derudover prøvede vi at påvirke de 

kommuner, hvor der er ishaller, så de kan være åbne hen over sommeren. Der er flere haller, som kan 

forblive åbne – Hvidovre, Aarhus og Aalborg.  

Kommunalvalg: Opfordring til at overveje hvordan man kan påvirke de beslutninger, der træffes i ens 

kommune, og få sat idrætten og foreningslivet på den politiske dagsorden.  

Strategiaftale: Strategien træder i kraft d. 1. januar 2022. DIF er den største investor i DCuF på nuværende 

tidspunkt. Strategiprocessen har givet os alle en mulighed for at arbejde strategisk og prøve at se fremad. I 

forbindelse med strategien har der været mange møder med Mia(udviklingskonsulenten). Der har været en 

workshop for alle, og der er blevet sparret med DIF.  

Medlemstal: Vi er desværre gået 13% tilbage fra 2019 til 2020. Det nuværende medlemstal er 708. 

Silkeborg og Ålborg er dog gået frem.  

OL: Opfordring til at overveje, hvordan vi kan fastholde de medlemmer, der kommer ind. Vi skal være gode 

til at modtage de nye medlemmer. Vi skal derfor afholde nogle trænerkurser, så de frivilliges kompetencer 

kan løftes. 

Jubilæum: Jubilæumsfejringen blev aflys/udsat pga. Corona. For at markere at vi blev 50 år, fik vi designet 

et nyt logo samt lavet nye pins. Der er både en almindelig - og en jubilæumspin. Alle klubmedlemmer får 

pins. Husk at opdatere kontaktoplysningerne på bestyrelsen og jeres adresse, så de kan sendes det rigtige 

sted hen. Send opdateringerne på info@curling.dk. 

Kommentarer til beretningen: Kassereren mente ikke at Parmix skal ikke afskrives ift. OL endnu.  

Beslutning: Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. 

5. Regnskab  

Kassereren fremlagde regnskabet for 2020. Det ser bedre ud i år end sidste år, fordi alt har stået stille. 

Beslutning: Regnskabet blev enstemmigt godkendt.   

 



 

6. Forslag  

Forslag til ændring af praksis vedr. kontingentbetaling:   

Forslaget blev fremsat af bestyrelsen. På nuværende tidspunkt er processen omstændig ift. 

kontingentbetalingen. DCuF vil gerne ændre dette system. Medlemstallene skal dog ind først, og derefter 

kan IKC sende regninger til klubberne. Fristen for kontingentbetalingen ændres fra 31 januar til 30.april, så 

DCuF har indbetalingerne inden generalforsamlingen.  

Gert Andersen spurgte, om det kunne nås rent praktisk ift. den korte frist. Det mente kassereren godt at 

det kunne.  

Beslutning: Forslaget blev godkendt. 

Forslag omkring habilitet i elitecenteret samt bestyrelsens ændringsforslag hertil: 

Der kom to forslag. Ét fra spillerforeningen og ét fra forbundsbestyrelsen. Tobias Thune motiverede 

spillerforeningens forslag. Hensigten med forslagene var at forebygge interessekonflikter. Spillerforeningen 

blev stiftet på baggrund af Corona situationen og er en forening, der står samlet overfor bestyrelsen og 

forbundet. Alle herrer spillere og to dame spillere er en del af foreningen. De har et forum, hvor de kan 

snakke sammen og diskutere, hvordan elitestrukturen skal være, og hvordan økonomien bedst muligt kan 

administreres. 

I de to forslag opstilles definitioner på inhabilitet og regler for beslutningsprocesserne i sådanne tilfælde, 

eksempelvis hvis der er spillende landstrænere. En af hovedforskellene på de to forslag er, at 

spillerforeningen ønsker det indført som krav, at der er en udenlandsk landstræner for at undgå 

interessekonflikter, mens det i bestyrelsens ændringsforslag kun indgår som hensigt. Der var debat med 

meningstilkendegivelser om udenlandske landstrænere, de nuværende landstræneres engagement og 

prioriteringer samt forholdene i elitecentret 

Beslutning: Begge forslag blev på opfordring af dirigenten trukket tilbage af forslagsstillerne. Der afholdes 

et dialogmøde inden sæsonstart, der udarbejdes en skriftlig aftale, som godkendes af forbundsbestyrelsen 

og spillerforeningen inden sæsonstart. Der fremlægges et forslag, med udgangspunkt i forslaget fra to år 

siden ift. elitestrategien. Forslaget godkendes på en ekstraordinær generalforsamling.  

7. Valg af bestyrelse  

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

 "Repræsentant for København, Frederiksberg, Amager / ulige år Kirsten Jensen (TCC) genvalgt i 

regionen" 

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

  "Repræsentant for Region Nord og Midt Jylland / lige år: Afventer valg i regionen" 

https://curling.us19.list-manage.com/track/click?u=ad2193385c261d5e321698b85&id=7391779d4e&e=aa8ab38fa7


 "Bestyrelsesmedlem/ulige år: Martin Uhd Grønbech (TCC) ønskede ikke genvalg. Tobias Thune 

(GCC) blev valgt" 

 "Bestyrelsesmedlem/ulige år: Rikke Jensen blev genvalgt" 

8. Valg udenfor bestyrelsen 

 "2. suppleant til bestyrelsen / Klaus Walther Rasmussen (RCK) genvalgt"  

 "1. revisor / Hvert år Bent Sørensen (GCC) genvalgt"  

 "1. revisorsuppleant / Hvert år Christian Thune (GCC) genvalgt"  

 "Ekstern revisor / Hvert år DIF’s Revisionsselskab EY genvalgt"  

 "Menigt medlem af ordensudvalget, vælges i ulige år Bent Sørensen (GCC) genvalgt"  

 "Menigt medlem af ordensudvalget, vælges i ulige år Arne Andersen (CCO) genvalgt" 

 "2. suppleant til ordensudvalget, vælges i ulige år Christian Bønløkke Pedersen (AACK) genvalgt" 

9. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år 

Bestyrelsen foreslog uændret årskontingent på 1000 kr. pr. stemme. På dialogmødet i april udtrykte nogle 

mindre klubber bekymring for kontingentstrukturen, fordi den nuværende model påvirker små klubber 

hårdere end store. Der blev dog ikke fremsat alternative forslag. Der kan evt. arbejdes på en fremtidig 

modifikation af kontingentstrukturen.  

Beslutning: Bestyrelsens forslag til kontingent blev vedtaget.   

10. Budget 2022 

Kasserer Tobias Rasmussen fremlagde bestyrelsens forslag til budget for 2022. Der bliver stillet spørgsmål 

til, hvorfor der ikke er budgetteret med OL. Kassereren forklarede, at det ikke kommer til at indgå i 

regnskabet, da DIF og Team Danmark betaler det meste i forbindelse med OL. Eventuelle ikke-dækkede 

småudgifter sættes ind under diverse andre poster.   

Beslutning: Budgetforslaget blev godkendt.   

11. Eventuelt 

Hans Natorp næstformanden i DIF gik på talerstolen. Han sagde, at alle 62 forbund var et stort fællesskab. 

Et fællesskab der handler om gensidig forpligtelse og respekt for hinanden. Han så det som en vigtig del af 

den kommende strategi, at forbund også udvikler deres ledelsesmæssige talenter.  Det handler om de 

ledere, der sidder ude i klubberne samt forbundsbestyrelserne. Han ønskede DCuF et stort tillykke med OL-

deltagelsen og var glad for, at en nichesport som curling også kan være med til at samle og begejstre 

Danmark. I den forbindelse roste han DCuF, for at have udviklet eliten på trods af at TeamDanmark trak 

deres støtte tilbage. Han talte herefter om Corona situationen, og at alle forbund har fået en stor 

udfordring efter nedlukningen. Det kræver, at alle tænker anderledes for at få medlemmer tilbage til 

idrætten igen. Det bliver herved ikke en genåbning men en genstart. Han kom til sidst med en generel 

opfordring på baggrund af mødet. Han ønskede, at forbundet holdt fast i sin omstillingsparathed og ikke 



gjorde ting for statiske. Han mente ikke at, alle aftaler nødvendigvis skal være vedtægtsforankret. Endnu en 

gang sagde han tillykke med OL-deltagelsen. 

Mads Nørgaard gik på talerstolen. Han syntes, der havde været en del negative kommentarer fra Eurosport 

i forbindelse med VM. Han opfordrede, til at DCuF indsendte en klage. Henrik var heller ikke imponeret 

over tonen i Eurosport, der var blevet klaget én gang over kanalen. Det gav fin mening at klage igen.  

Oliver Søe gik på talerstolen. Han kommenterede på logoet, som han mente godt kunne gøres bedre. Han 

syntes, det kunne være fint med en database på hjemmesiden, hvor alt info fremgår f.eks. tilmeldinger til 

mesterskaber. Han var ligeledes enig i, at der havde været forvirring ift. istiderne. Han var enig i, at det var 

en god ide at tage dette på dialogmødet d. 18. maj. Henrik anerkendte Olivers kommentarer og mente, det 

var en smagssag angående logoet. Websiden var blevet opdateret og yderligere forbedringer er på vej. 

Johannes Jensen gik på talerstolen. Han stillede spørgsmålstegn ved de klubber, der havde medlemmer på 

0 og 4 medlemmer, og hvordan vi håndterede dette. Derudover ville han høre, om der var noget ift. 

ansættelsen af en ny træner. Han stillede ligeledes spørgsmålstegn ved fremgangen i de små klubber. 

Henrik svarede, at når man har 0-4 medlemmer i en curlingklub, så er man reelt ikke en del af DCuF. Det 

står i vedtægterne. Det er dog vigtigt at gå i dialog med disse klubber og vurdere potentialet i disse klubber.  

Der var blevet søgt efter en landstræner mere, der var kommet én ansøgning, og DCuF er på nuværende 

tidspunkt i dialog med denne træner. Derudover svarede Henrik, at der har været en fremgang i nogle af de 

små klubber. Det kan være svært for en lille klub at skaffe flere medlemmer, da de har få ressourcer og 

medlemmer. Derfor er det vigtigt at anerkende.   

Lone Marcussen gik på talerstolen. Hun kunne godt tænke sig, at træningslejren kom tidligere i sæsonen. 

Henrik nævnte, at det havde hun nu mulighed for at påvirke i rollen som bestyrelsesmedlem. Lone var enig.  

Tobias Thune gik på talerstolen. Han syntes, kommunikationen til spillerne kunne forbedres evt. ved brug af 

hjemmesiden.  

Formand Henrik Christoffersen rundede af og takkede for fremmødet til generalforsamlingen. Han 

opfordrede samtidig alle til at huske at vise respekt overfor alle de frivilliges arbejde i organisationen.  

   

 
______________________ 

Dirigent  


