Referat fra Bestyrelsesmøde
Onsdag d. 13. oktober 2021
Afholdt på Teams
Til stede: Henrik Christoffersen (HC), Allan Holm Pedersen (AP), Tobias Rasmussen (TR), Kirsten Jensen (KJ), Asmus
Jørgensen (AJ), Mikkel Juul Larsen (MJL), Tobias Thune (TT), Lone Bachmann Marcussen (LBM), Rikke Jensen (RJ)
referent.
Info fra Formanden
• Henrik Holtermann er startet på Sport Event Danmarks Idrættens Event Management Uddannelse.
• DIF har afholdt budgetmøde og alle strategiaftaler er godkendt. Derudover er det bevilliget, at Mia får 3 timer
ekstra ugentligt og er nu ansat 23 timer ugentlig.
• DIF har nedsat en ny arbejdsgruppe, hvor de kigger ind i fremtidens medlemsform i idrætten.
• Det kommende OL, ser ud til at blive afholdt uden tilskuere og ligeledes vil der ikke være andre end atleter og
max 3 deltagere pr. national delegation, tilstede i hallen.
• WCF afholder zone møde, ved det kommende EM i Lillehammer, RJ og HC undersøger muligheden for
deltagelse.
Status fra udvalg:
Turneringsudvalget
• Sæsonkalenderen er udsendt. Indbydelsen til de enkelte arrangementer udsendes drypvis og med meget kort
varsel. Dette er ikke optimalt og vi skal finde en måde at ændre processen inden næste sæson.
Elitecenter og sportslig ledelse
• Der har været afviklet kval til Herre-Ol kval., og de 2 herrehold måtte ud i 11 kampe, vinder blev Team
Krause, og holdet deltager i kommende OL-kval.
• Jasmin Lander og Henrik Holtermann har kvalificeret sig til Mixed-double-OL kval.
• VM blev dyrere end budgetteret, da det pga. covid-19 blev rykket fra Schweiz til Canada. Derfor er der
umiddelbart ikke økonomi til at sende trænere med til kommende arrangementer. Bestyrelsen bevilger
20.000 kr fra Lønkonto, da vi p.t. ikke har lønudgifter til en 3. landstræner. Beløbet dækker at der kan sendes
træner med til EM og OL-kval.
• Spillerne har ønske om større fleksibilitet i forhold til træningstider i klubberne. Der skal ikke stå baner
tomme. Eliteudvalget ser på om der skal laves en anden ordning end hidtil.
Kommunikations-udvalget
• Har afholdt møde om hvordan vi kan bruge det kommende OL, til at promovere sporten. Fra november og til
efter OL vil der være et stort fokus på at fremme sporten gennem pressen; særligt gennem DR og TV2, da der
er dem der har rettighederne til at vise OL i TV.
Der er mange tanker om hvordan det kan gøres bedst muligt, og holdet/holdene vil blive fulgt tæt i hele
perioden.
Kørestolscurling
• Der er kommet nye kørestolsbrugere i Tårnby, så der nu kan stilles 2 hold.
• Tårnby Curling Club er nomineret til årets klub for Handicap sport, indstillet af Tårnby Kommune.
• Der er startet et nyt projekt op, for handikappede børn på Amager, hvor KJ er instruktør.
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Økonomisk overblik og status
• TR og HC landet en aftale om brug af netbank.
• TR er ved at undersøge muligheden for at få visa-debet kort til Formanden og landstræner.
• Bestyrelsen bevilger 5000 kr. til Mia som et rådighedsbeløb til brug for reklame boost olign.
Forretningsorden/Code of Conduct
• Der er skal laves en beskrivelse om hvilke rammer der er gældende for de enkelte udvalg under DCuF og
herunder hvilke rettigheder man som udvalg har, for at træffe beslutninger mm.
• TT og RJ gennemgår sammen den nuværende ”Code of Conduct” og laver et udkast til næste møde.
Strategiaftale 2022-2025
• Vores strategiaftale er blevet godkendt af DIF, incl. forhøjelse på 75.000 kr. årligt ift. Den først modtagne
godkendelse. Det er det, der har muliggjort forøgelsen af udviklingskonsulentens ugentlige timetal fra 20 til
23 timer.
• Mia ønsker at vi som bestyrelse er med til at uddelegere opgaver, som vi sammen skal i mål med. Punkt
sættes på dagsorden til kommende møde, eventuelt indkalde til et kort strategimøde over Teams.
Streaming honorar
• AP har lavet et udkast, baseret på honorarer til dommere.
• Bestyrelsen beslutter at der som streaminghonorar gives 200 kr. pr. kamprunde, dog max 500 kr. pr. dag.
Derudover gives 2,50kr. pr. km. til kørsel, ligeledes dækkes hvis man rejser med tog/bus.
• AP retter dokumentet til, med de nye vedtagelser.
Gennemgang af aktionsliste
Aktionslisten er blot et arbejdsredskab for bestyrelsen og derfor er den ikke med i referatet til klubberne.
Eventuelt
• Der efterspørges mulighed for at samle juniorspillere på tværs af klubber. Der er flere klubber, med enkelte
spillere, som ønsker at finde andre juniorspillere, med henblik på at lave hele hold. Der er derfor ønske om at
mødes til juniorsamling og derved danne sammenhold mellem juniorer i klubberne.
HC tager fat i Lars Vilandt og Henrik Holtermann og hører om de sammen kan lave et oplæg. Bestyrelsen
foreslår, at der kan være en egenbetaling på henholdsvis 200 kr. for enkelt dag og 500 kr. for
weekendarrangement.
• Der afvikles en runde i ”Nordisk junior tour” den 9-12. december 2021 i Hvidovre.
• HC er indgået i et samarbejde med formænd fra andre vintersportsgrene, om hvordan vi kan få større
omtale, bl.a. i DIF. Herunder også fokus på at få etableret nye faciliteter/haller.
• TT Foreslår at vi kan hjælpe vores spillere, under uddannelse, til at søge fri og orlov til elitecurling. DIF har
konsulenter, man kan søge hjælp hos.
• MJL efterlyser, at referatet fra den ekstraordinære generalforsamling bliver offentliggjort på hjemmesiden. RJ
har sendt flere rykkere til Søren Gøtzsche, da vi stadig mangler hans underskrift/godkendelse. RJ har bedt HC
om at tage kontakt til ham.
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