Referat af Bestyrelsesmøde
Søndag d. 4. juli 2021
Afholdt på Teams
Til stede: Henrik Christoffersen (HC), Tobias Rasmussen (TR), Mikkel Juul Larsen (MJL), Allan Holm Pedersen
(AP), Asmus Jørgensen (AJ), Tobias Thune (TT), og Rikke Jensen (RJ, referent)
Afbud: Kirsten Jensen (KJ), Lone Bachmann Marcussen (LBM)
Info fra Formanden
• HC deltog i Niels Nygaards afskedsreception.
• HC og RJ har deltaget i DIF valgdebat og DIF-repræsentantskabsmøde.
• Hans Natorp er ny formand for DIF, Thomas Bach og Frans Hammer er næstformænd.
• Vi får en ny repræsentant fra DIF til at varetage vores sport, vi afventer hvem.
• Team Danmark aftalen er ved at være på plads.
• WCF-tilmeldinger til internationale turneringer sendes fremadrettet til info@curling.dk og IKC
videresender derefter til landstrænerne. IKC udsender en reminder ugen op til tilmeldingsfrist.
• HC informerede om Sport Event Danmarks Idrættens Event Management Uddannelse, hvor vi kan
få to pladser, med henblik på at afvikle et større internationalt mesterskab i nær fremtid.
Nyt fra udviklingskonsulent
• Der bliver optaget en video i Odense i starten af sæsonen, til bla. ”Curling Kick-Off” og curlingens
dag.
• Der er 5 klubber der har meddelt at de laver et Curling Kick-off forløb.
• Mia har haft kontakt til Petter Moe, der er norsk udviklingskonsulent og han har materiale til
træneruddannelse og vil gerne samarbejde og hjælpe os videre i vores proces.
• Mia haft møde med Thorbjørn Jackholm, i forbindelse med hans interesse for at hjælpe klubber i
gang med Curling Kick-Off.
Status fra udvalg:
Turneringsudvalget
• Der har ikke været afviklet nogen sportslige aktiviteter.
• MJL har modtaget et udkast til sæsonkalenderen, den er stadig under udarbejdelse.
• Turneringsudvalget består af Per Svensen, Martin Uhd Grønbech, Mikael Qvist og Mikkel Juul
Larsen.
Elite-udvalget
• Er fokuseret på Team Danmark aftale og ansættelse af 3. landstræner.
• Officiel opstart af Elitecenteret er den 16. august 2021.
Kommunikations-udvalget
• Morten laver sammen med Team Danmarks pressechef en plan for udmelding om evt. kommende
samarbejde.
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Kørestolscurling
• Ikke noget siden sidst
Kommende møder
a) Fastlæggelse af datoer for resten af årets bestyrelsesmøder
HC laver en doodle til årets møder.
Økonomisk overblik og status
• Tobias har haft møde med det nye økonomiteam i IKC. Det er to nye folk, Anja og Sebastian der
bliver vores økonomifolk. TR har lavet aftaler med dem om eksempelvis proceduren for
indkrævning af kontingent
• Vores aftale med banken er faldet på plads og det er lavet, så vi selv kan udstede fuldmagt til de
som skal bruge det, med godkendelse af 2 personer.
Strategiaftale 2022-2025
Vi får ikke tildelt så mange midler fra DIF som ansøgt, da DIF ikke mener at vi er helt i mål med vores aftale.
Det kan betyde at vi blandt andet ikke har så mange lønkroner til Udviklingskonsulenten som forventet. Vi
kan indsende et høringssvar inden den 8. august. HC og Mia laver et svar og sender ud til bestyrelsen. Når vi
kender det endelig beløb, holder vi et bestyrelsesmøde og drøfter budgettet.
Elitecenteret/sportslig ledelse
Inhabilitet.
Hvis vi skal lave et vedtægtsforslag, skal det være et kort og præcist oplæg. Det er vigtigt at få drøftet
inhabilitet gennemgående i hele curling Danmark, og ikke kun vedr. landstrænere. TT indkalder til møde i
Eliteudvalget hvor der laves et fælles skriv som udsendes.
Udtagelse vs. Kvalifikation.
HC har lavet et oplæg, som er en tilføjelse til grundlaget for elitecenteret.
Vi forsætter som hidtil frem mod næste OL, men efterfølgende lægges der op til at lave udtagelser til EM,
VM og OL blandt spillerne i Elitecenteret. Dette er nødvendigt for at følge med tiden og krav fra Team
Danmark. Alle spillere bør leverer en fair træningsindsats og være målrettet i opgaven.
Vi skal have kommunikeret ud til alle klubber, at vores situation denne gang er anderledes end den var
sidste gang der blev truffet en beslutning ved en generalforsamling.
Streaming honorar
AP er i kontakt med Per Svendsen og vi afventer forslag
Gennemgang af aktionsliste
Aktionslisten er blot et arbejdsredskab for bestyrelsen og derfor er den ikke med i referatet til klubberne.
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Eventuelt
• HC udsender en sommerhilsen til alle klubber med kommende dato for ekstra ordinær
generalforsamling og andre nyheder.
• Odense Curling Club har taget første spadestik til Curlinghal i Søndersø.
• Odense Curling Club vil ansøge om DAP midler til indkøb af eksempelvis iceking, til den nye hal.

Datoer for kommende bestyrelsesmøder
Vi udfylder datoer på Doodle til kommende bestyrelsesmøder.

Ekstra Ordinær Generalforsamling søndag den 15. august 2021, kl. 11 i Brøndby.
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