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Referat af Bestyrelsesmøde 

Søndag d. 28. november 2021 

 

 

Til stede: Henrik Christoffersen (HC), Allan Holm Pedersen (AP), Tobias Rasmussen (TR), Mikkel 
Juul Larsen (MJL), Rikke Jensen (RJ) referent. 
Afbud: Kirsten Jensen (KJ), Asmus Jørgensen (AJ), Tobias Thune (TT), Lone Bachmann Marcussen 
(LBM). 
  

Info fra Formanden 

• SAS har trukket sig som rejseselskab til det kommende OL, så derfor har DIF en stor 

udfordring i at finde alternativ.  

• Juniordrengene er kommet med til B-Junior VM og tager afsted i januar 2022.  

• HC har lavet en ny struktur i forhold til tilmeldinger til WCF -mesterskaber, så der 

fremadrettet ikke opstår fejl. 

• HC har haft en god dialog med juniorhold og deres forældre, i forhold til at løfte 

junioropgaven. Juniorholdet har i samråd med landstrænerne, selv valgt deres træner til at 

tage med til VM.  

• Dame VM-kval ligger 17.-22. januar 2022 i Finland.  

• Elitebaner står ofte tomme til træning og det er vigtigt at vi ser ind i en ny struktur, så alle 

får bedst mulige træningsfaciliteter. 

• Skøjt-, Ishockey-, Ski- og Curling har indgået et samarbejde op mod OL. Der bliver lavet en 

fælles side som kommer til at hedde ”vintersport.dk” denne skal bruges til en fælles 

indsats, om at arbejde med fremmelse af vintersport. Hver forbund byder ind med 

50.000kr og DIF støtter projektet. Planen er at projektet også skal forsætte efter OL 

Status fra udvalg 

Turneringsudvalget 

• Intet nyt. Fremtidige procedurer bør drøftes. 
 
Elitecenter/sportslig ledelse  

• Elitebaner står ofte tomme til træning og det er vigtigt at vi ser ind i en ny struktur, så alle 

får bedst mulige træningsfaciliteter. 
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• På baggrund af en ansøgning fra Team Dupont skulle der træffes beslutning medio 
oktober om, hvorvidt holdet kunne bruge en ekstern træner som primær landstræner 
under forberedelserne til OL. Omkostningerne til den pågældende træner betales af Team 
Danmark og har derfor ingen indflydelse på økonomien i forbundet/Elitecenteret. 
Bestyrelsen er klar over, at det i grundlaget for elitecenteret ønskes at inddrage 
international træner-erfaring til at styrke de danske spillere, men at dette ikke hidtil er 
sket af økonomiske årsager. Bestyrelsen har behandlet emnet via e-mail og foretaget en 
afstemning. 
Alle bestyrelsens 9 medlemmer har givet sin stemme til kende og alle 9 stemmer for en 
midlertidig ansættelse af en international landstræner. 

 
I samme ombæring blev det bragt op i bestyrelsen, hvorvidt Eliteudvalget havde hjemmel 
til at fortsætte ansættelsesforløbet af den kandidat som søgte stillingen som den 3. 
nationale landstræner tilbage primo 2021. Ansættelsesforløbet blev sat på pause grundet 
COVID-19 og det faktum, at der skulle vedtages regler for inhabilitet senere på året, som 
kunne have en konsekvens for ansøgeren til den 3. nationale landstræner. 
Alle bestyrelsens 9 medlemmer har givet sin stemme til kende, hvoraf 7 stemte for at 
fortsætte forløbet med den nuværende kandidat, mens 2 stemte imod/for en yderligere 
drøftelse. Beslutningen herom udskydes derfor til næste bestyrelsesmøde 

 

Kommunikations-udvalget  

• Morten har opsagt sin stilling pr 31.12 2021 og vi skal derfor have slået stillingen op. 
Morten er villig til at forlænge, så vi eventuelt kan få en god overlevering til en ny 
kommunikationskonsulent. 

 
Kørestolscurling 

• HC indkalder til møde med Parasport Danmark  
 
Økonomisk overblik og status  

• TR har fået en god kontakt til ny regnskabsmedarbejder i IKC. 

• Madeleine Dupont har fået et DCuF betalingskort, så hun ikke længere har udlæg selv. 

• På balancen, ligger posterne EM, VM og OL nu under Elite arbejde.  

• Landstræner posten dækker både løn og rejseomkostninger. 

• Isforberedelse faktureres halvårligt. 

• TR vil ansøge DAP midler til rejseudgifter der er i klemme i forhold til aflyste 

arrangementer under covid-19.  
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Info fra WCF 

• DCuF støttede Susanne Slotsagers kandidatur til posten som WCF boardmember. Der blev 

afholdt valg ved den årlige generalforsamling, der i år blev afviklet online. Det blev 

desværre ikke Susanne der fik posten, men derimod Rob Niven fra Scotland.  

• HC og RJ har deltaget i møderne i Lillehammer afholdt under EM. 

• ”Recast” er et nyt broadcast forum, skulle gerne blive større, så der kan dækkes ved langt 

flere events. Der har været mange spørgsmål til dette nye forum, blandt andet, hvorfor 

man har valgt at ændre TV dækningen, og der er mange aspekter, der gør sig gældende, 

blandt andet økonomi, rettigheder, mm. Der har dog været mange klager over den 

manglende dækning og WCF ser ind i, fremtidige muligheder.  

• ECF legacy fond, der er pt. 100.000 USD. Der vil blivelavet nogle klare rammer for, hvad 

man som forbund kan søge støtte til. Det kan eksempelvis være til halplanlægning ved 

nybyggeri, juniorcamps eller turneringer på tværs af lande mm. 

• App ”figurspel” er en svensk app, udvilket under covid-19 nedlukning. App’en kan bruges 

af alle, og det tænkes at videreudvikle den, så der bliver mulighed for eksempelvis 

rangering, forskellige ligaer o.lign.  

 

Klub-tilhørsforhold i Elitecenteret 
Bestyrelsen har besluttet at medlemmer af elitecenteret er individuelt tilmeldt og 
derfor bør der ikke fremgå klub-tilhørsforhold på spilleprogrammet. 

 

Forretningsorden/Code of Conduct  - udsat 

 
Eventuelt  

• Der rykkes igen efter Dommerkursus, da der er et stort behov ved afvikling af 

mesterskaber. 

• Bestyrelsen foreslår, at Mia får et rådighedsbeløb på 10.000 kr til OL-kampagne, til blandt 

andet merchandise.  

• Bestyrelsen foreslår at støtte projektet ”Vintersport.dk” med 50.000 kr. 
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o Datoer for kommende bestyrelsesmøder: 
o 29. januar 2022 kl. 10.00 – 16.00 (Fysisk Idrættens Hus) Husk budget for 2023! 
o 9. marts 2022 kl. 19.00 – 21.00 (TEAMS) 
o 3. maj 2022 kl. 19.00 – 21.00 
o 22. maj 2022 kl. 9.30 (formøde) 
o 22. maj 2022 kl.11, Generalforsamling Idrættens Hus, Brøndby 

 

 


