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Referat af Bestyrelsesmøde 

Søndag d. 14. august 2022, Brøndby 
 
 

 
Til stede: Henrik Christoffersen (HC), Tobias Rasmussen (TR), Mikkel Juul Larsen (MJL), Lisa 
Richardson (LR), Tobias Thune (TT), Rikke Jensen (RJ) 
Afbud: Lone Bachmann Marcussen (LBM), Kirsten Jensen (KJ), Asmus Jørgensen (AJ) 
 
Info fra formanden 
• Vores udviklingskonsulent Mia, er gået på barsel. Mia har lavet en fin overlevering til Malene, 

vores kommunikationsmedarbejder, som overtager en del af Mias opgaver. Helge fra IKC har 

lavet beregninger og vi har fået ok til lønningsdelen. 

Status fra Udvalg 
Turneringsudvalget 
• Vi har p.t ikke et turneringsudvalg. HC har kontakt til Henrik Holtermann og sammen er de ved 

at rekruttere folk til udvalget.  

• Administrationen (IKC) er sat på opgaven med at bestille medaljer til nationale mesterskaber. 

Ligeledes er de ved at undersøge om der stadig er nogle der mangler medaljer fra foregående 

sæson. 

• IKC arbejder med opdatering af hjemmeside til Jysk/Fynsk mesterskab. 

 

Elitecenter/Sportslig ledelse 
• Der er udsendt stillingsopslag til Landstrænere. Deadline 15.08.22, hvorefter HC og LR vil 

drøfte ansøgningerne og lave et oplæg til eliteudvalget og bestyrelsen. 

• Der mangler aftale med Team Danmark, hvilket betyder at vi endnu ikke kender budgettet og 

der er svært for landstrænerne at godkende, hvilke turneringer vi kan tage til. Aftalen kan først 

komme på plads når vi har en sportslig ledelse og en strategi på vores elite.  

• Der er tilmeldingsfrist den 15. sep. til EYOF. Vi kan sende 4 elite juniorspillere afsted, fra 

årgang 2006 og 2007. Ulrik og Madeleine er i gang med at vurdere om der er et hold ifm. 

Elitecenter samlingerne.  

• Der er foreløbig planlagt 2 samlinger i elitecenteret, den første ligger den 27.-28. august 2022. 

Da Mikael Qvist har meldt fra og Madeleine selv er aktiv spiller, har Ulrik brug hjælp. Ulrik 

rækker ud til relevante personer, indtil vi har landstrænerstillingerne på plads. 
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Kommunikationsudvalget 
• Malene er godt i gang med at dække de events der er løbet af staben. Hun tager godt imod 

input, så opfordring til at sende materiale til hende. 

• Malene har indvilliget i, at stå i spidsen for et udvalg af frivillige der vil hjælpe med indslag til 

sociale medier. 

• Malene har foreslået at der laves fødselsdagshilsner til vores elitespillere, på Facebook og 

instagram. Dette skal være op til den enkelte spiller, om de ønsker at være en del af det.  

• Status på det kommende kursuskatalog, er at AJ er på opgaven.  

 

Kørestolscurling 

• Der er positiv feedback fra spillerne i forhold til at Kasper Wiksten, har været med som deres 

træner. Der mangler stadigvæk en afklaring med Parasport Danmark om støtte til 

kørestolscurlerene fremover. 

Strategi aftaler  
• I forbindelse med strategispor 1, har bestyrelsen besluttet at nedsætte et nyt udvalg 

”Rekruttering og Fastholdelse” herunder Firma og skolecurling. Udvalget består pt af HC, RJ og 
Mia.  

• HC og Mia har haft et evalueringsmøde med vores strategikonsulent Bo Overgaard, som var 
meget positiv over vores strategiaftale.  

• Bo foreslog at vi deltager i DM ugen, som ligger i uge 25, i Ålborg. Det er en god mulighed for 
at forbundet at eksponere sporten. En mulighed kunne være at opstille en streetcurling bane 
på Honnørkajen. 

• Vi er inviteret til et udviklingsforløb med DIF, hvor vi skal arbejde med 3. spor i strategiaftalen, 
nærmere bestemt; organisationsudvikling. TT kontakter DIF og efterlyser flere mulige datoer, 
således at så mange som muligt, fra bestyrelsen kan deltage.  

• TT indsamler input til, hvilke punkter vi prioriterer at arbejde med. Vi drøftede eksempelvis:  
o Fælles formål for bestyrelsen 
o Hvordan sikre vi en effektiv bestyrelse, herunder struktur, processer, beslutninger, input 

udefra mm.  
 
Tages på som punkt på dagsorden til næste fysiske bestyrelsesmøde.  

 
WCF 
• Bestyrelsen debatterede punkter der er til afstemning ved det kommende WCF congres.  

• I forhold til 8v10ends TT vender tilbage med dialog. 

Efter mødet er det blevet præciseret at det først vil være til afstemning på congressen 2023, 

så vi tager drøftelsen på et senere møde, men det giver stadig mening at involvere spillerne. 
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Økonomisk overblik og status 
• Josefine er tilbage som vores bogholder.  

• Der er givet tilskud til seniorherre og seniordame holdene, til deres deltagelse ved Senior VM 

• TR har været i dialog med Ålborg og Frederikshavn og begge klubber har betalt deres 

kontingent. 

• Der er kommet nye skemaer og retningslinjer i hvordan man kan søge DAP midler. 

Aflønning af dommere og streamings folk  
• Der ligger allerede et dokument på aflønning af dommere.  

• Man kan ikke aflønne streamings folk uden at der skal betales skat. Men der er en initiativpulje 

som kan søges til specifikke projekter, HC undersøger det nærmere.  

Orienterende gennemgang af resultater fra behovsanalysen. 

• HC præsenterede resultatet af undersøgelsen. Denne sendes ud sammen med referatet til 

bestyrelsen. 

• Observation: meget lille deltagelse i undersøgelsen.  

• Med de svar vi har fået, kan vi konkludere: 

o Vi er godt med i vores kommunikation udadtil. 

o Interessevaretagelse af curlingsporten; Her skal vi have et fokus, hvilket også hænger 

sammen med det nye udvalg, med fokus på bredden.  

• Der er forslag om Teams møder med relevant information fra forbundet til klubberne. 

 
Hvordan håndterer vi krisekommunikation. 

• HC kontakter Malene for at høre om der er en kriseplan i kommunikationsnetværket hun 

kender til.  

Punktet tages på næste møde. 

 

Holdsport  
• Holdsport et er en portal til at registrere medlemmer i klubberne, hjælp til opsætning af 

hjemmeside, kontingentopkrævning mm.  
• Bestyrelsen har besluttet at lave et prøveår, hvor klubber der bliver en del af aftalen er 

finansieret af forbundet. Efterfølgende vil der være et beløb som klubberne selv betaler. 
Klubber der er tilsluttet gennem forbundet, får halv pris. En fordel ved Pro versionen er, at den 
er uden reklamer.     

 
Street Curling-bane  

• Bestyrelsen har besluttet at en pavillon og 2 beach-flag, der kan bruges i forbindelse med 

street curlingbanen.   
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Curlingens Dag vs. Danmarks motionsuge 

• Danmarks motion uge er i uge 41. 

• Curlingens dag er i uge 40. 

• Bestyrelsen har besluttet at vi i år lægger fokus på Danmarks motionsuge, men vi afholder 

forsat curlingens dag i denne sæson. Fremadrettet er det op til den enkelte klub, om de vil 

fastholde den tradition.  

• Fordelen ved at være en del af en landsdækkende begivenhed er at der er en del mere omtale 

og PR.  

• TT sender opfordring til klubberne i at deltage i Danmarks motionsuge.   

 

Bestyrelses-samtaler - 1 til 1 med formanden 

• HC indkalder til alle i bestyrelsen til en snak om hvordan det går og hvilke rolle man ser sig 

selv varetage i bestyrelsen.  

 
Gennemgang af aktionsliste 
Aktionslisten er blot et arbejdsredskab for bestyrelsen og derfor er den ikke med i referatet til 
klubberne. 
 
Eventuelt 
Ingen punkter blev taget op 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


