Referat af Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 3. maj 2022, Teams
Til stede: Henrik Christoffersen (HC), Allan Holm Pedersen (AP), Tobias Rasmussen (TR), Mikkel
Juul Larsen (MJL), Kirsten Jensen (KJ), Tobias Thune (TT), Lone Bachmann Marcussen (LBM), Asmus
Jørgensen (AJ), Rikke Jensen (RJ) referent
Afbud: Info fra Formanden
• Ikke noget nyt siden sidst.
Status fra Udvalg
Turneringsudvalget
• Der har været store udfordringer med at få medaljer til de seneste mesterskaber, da det ikke
har været tydeligt hvem der står for den opgave. TT mener at det er noget som vi kigge på når
vi gennemgår opgavefordelingen i de enkelte udvalg, da det ikke er en fejl der skal gentage sig.
Medaljerne til junior DM er nu fundet og på vej til de retmæssige vindere.
Elitecenter/Sportslig ledelse
• Mikael Qvist, Madeleine Dupont, Ulrik Schmidt er det kommende udtagelsesudvalg.
• Forslaget som stilles af bestyrelsen, til generalforsamlingen, om hvordan udtagelseskriterier og
træningssamlinger kan være fremover, sendes ud med den endelige dagsorden til
generalforsamlingen.
• Stillingsopslag til landstrænerposten, er ved at bliver udarbejdet.
• AP, AJ og HC har afholdt møde med Team Danmark. Der er lavet om på tildelingspuljen og man
får ikke længere et fastlagt beløb.
• KJ spurgte om hvorvidt det er muligt at de trænere der er rundt i klubberne kan tage med til
internationale mesterskaber, eller om man kun vil sende landstrænere afsted. HC svarede at
hvis det kan give mening, vil det være muligt at evt. den træner der har taget sig af juniorerne i
hverdagen kan tage med, eksempelvis som holdleder.
Kommunikationsudvalget
• Malene er kommet godt i gang og har holdt de sociale medier opdateret. Hun har været ude i
nogle klubber og snakket med spillere og folk på isen.
Kørestolscurling
• Vi har pt et hold afsted til Kørestols Mixed-Doubles VM, som afholdes i Finland. Kasper
Wiksten er med som træner. Der var nogle udfordringer i
forhold til at få 3 kørestole med fly, men det løste sig heldigvis
inden afrejse.
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•

Fra næste sæson optages kørestolscurlere i elitecenteret

Strategi-aftaler
• Et af strategimålene var at få medlemsvækst, men ifølge de nye tal fra 2021, har vi haft en
nedgang i antallet af medlemmer. Det var ikke hvad vi havde håbet på og hvad vi har lagt op
til, men det er en tendens, som man desværre også ser i mange andre sportsgrene.
Grundet covid-19 har vi ikke kunne afvikle de aktiviteter vi havde planlagt.
• Vi forventer en medlemstilgang i 2022 optællingen, da der har været positiv opmærksomhed i
forbindelse med Vinter OL.
WCF
• Susanne Slotsager og HC har været i Genève og deltaget i WCFs open meetings. Efter flere
overvejelser har Susanne valgt, ikke at stille op som kandidat til WCFs bestyrelse, men er
interesseret i en plads i en kommission. Bestyrelsen støtter Susannes beslutning og finder det
interessant at kunne få en dansk kandidat ind i WCF arbejdet .
• En af de emner der blev drøftet på Open Meetings, var at der er forslag om at nedsætte en ny
kommission som ser ind i at man i fremtiden vil stemme om nye regler og vedtægtsændringer
før sommer. Det giver de forskellige lande mulighed for at oversætte de nye regler og så kan
de implementeres ved sæsonstart.
• MJL spurgte til status på de indsigelser vi som forbund ville sende til WCF i forbindelse med
afviklingen af Junior VM i januar. HC svarede at vi har ikke sendt noget afsted.
Aflønning af dommere og streamingsfolk
HC og AJ er inhabile under dette punkt, da det pt. er dem som står for streaming.
• Ifølge SKATs regler kan man kun aflønne dommere med honorarer for deres tjeneste og kørsel.
Det er ikke muligt at aflønne andre poster, med mindre at der betales skat af beløbet.
• Punktet udsættes til næste møde.
Økonomisk overblik og status
• Der er fra IKCs side blevet udsendt forkerte opkrævninger til betaling af DCuF kontingent, det
blev dog hurtigt rettet. Der er stadig klubber der mangler at få betalt deres kontingent.
• I forhold til diverse OL udgifter, redegjorde TR at Madeleine har haft styr på regnskabet og har
overholdt budgettet, med et lille overskud.
• TR har søgt DAP midler til iskursus, men har fået afslag. Begrundelsen har været at man skal
søge inden man bruger pengene, med budgetter mm. Det har vi ikke været opmærksomme på.
Ligeledes har vi søgt om rejse refusion, det har vi ligeledes fået afslag på, da der kun yders
refusion for tabte billetter i indeværende sæson og ikke den foregående sæson. Vi har dog fået
bevilliget tilskud til et nyt online dommerkursus.
•
EY har udsendt regnskab og protokol til underskrift d.d. og
har givet en frist på 5 dage, til at skrive det under.
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Bestyrelsen gennemgik regnskabet og kom med rettelser, som Tobias sender videre til EY,
inden vi underskriver.

Generalforsamling
• HC sender endelig dagsorden og bilag ud søndag d. 8.maj 2022.
• AP meddelte at han ikke stiller op til DCuFs bestyrelse til den kommende periode og han derfor
gerne vil tage posten som dirigent ved generalforsamlingen.
Gennemgang af aktionsliste
Aktionslisten er blot et arbejdsredskab for bestyrelsen og derfor er den ikke med i referatet til
klubberne.
Eventuelt
• Kate Caithness går af som Præsident for WCF, ved den årlige generalforsamling i september. RJ
spurgte til om vi fra DCuFs side, skal komme med en afskedsgave.
• LBM ønsker at være tovholder på at få planlagt og være med til at afvikle junior camps i den
kommende sæson.
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