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Referat af Bestyrelsesmøde 
Tirsdag d. 19. juni 2022, Brøndby 

 
Til stede: Henrik Christoffersen (HC), Tobias Rasmussen (TR), Mikkel Juul Larsen (MJL), 
Asmus Jørgensen (AJ), Lisa Richardson (LR), Tobias Thune (TT) (Mia, udviklingskonsulent 
deltog ifm. punkt 4.) 
Afbud: Lone Bachmann Marcussen (LBM), Kirsten Jensen (KJ), Rikke Jensen (RJ) 
 
Info fra formanden 

• HC deltog ved åbent møde ved Mix Doubles VM i Geneve. 

• DCuF skal have en plan for krisekommunikation. Drøftes på næstkommende 

bestyrelsesmøde. 

• HC og TT deltog i formandsmødet med DIF 

• TT deltog i workshoppen om idrættens ansvar for klima og bæredygtighed.  

• TT deltager i DM ugen og idrætskonference i Aalborg i uge 25. 

 
Status fra Udvalg 
Turneringsudvalget 

• Per Roed og Martin Uhd er stoppet i turneringsudvalget og det er uvist om Mikael Quist 

fortsætter. I fremtiden skal turneringsudvalget i dialog med den sportslige ledelse 

fastlægge sæsonkalenderen. 

Elitecenter/Sportslig ledelse 

• Der har været afholdt møde om den nye elitestruktur. Tilmelding til elitecentret er 

udsendt. Fysisk træner Mads Nørgaard, har afholdt de første fysiske tests. 

Eliteudvalget udarbejder stillingsbeskrivelser til landstrænerne. 

 

Kommunikationsudvalget 

• Der arbejdes på nogle historier om særlige personligheder og curling rundt omkring i 

verden. Udvalget forbereder konkurrencer til de Sociale Medier. Udvalget arbejder på 

udsendelse af et kursuskatalog og et nyhedsbrev. 

 

Kørestolscurling 

• For nuværende er kørestolsbrugerne medlem af Parasport Danmark, fremover ønskes 

kørestolsbrugerne optaget i DCuF. HC går i dialog med Parasport Danmark. 

Kørestolsbrugerne er optaget i elitecentret under særlige forudsætninger og der 

arbejdes på processen. 
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Konstituering 

• Næstformand: Tobias Thune. 

• Sekretær: Rikke Jensen 

• WCF-repræsentanter: Rikke Jensen og Henrik Christoffersen 

• Juniorrepræsentant: Tobias Rasmussen og Lone Marcussen 

• Eliteudvalget: Lisa Richardson og Henrik Christoffersen 

• Eliteatleters trivsel: Henrik Christoffersen 

• Is og teknik: Asmus Jørgensen 

• Turneringsudvalg: Mikkel Juul Larsen 

• Skole- og firmacurling: Afklares ved næstkommende bestyrelsesmøde. 

• Kørestolscurling: Kirsten Jensen og Henrik Christoffersen 

• Kompetenceudviklingsudvalg: Asmus Jørgensen og Lone Marcussen 

• Organisation og struktur: Tobias Thune og Mikkel Juul Larsen 

Strategi aftaler (Mia) 
Udviklingskonsulent Mia går på barsel d. 8. juli. Der er ikke økonomi til et barselsvikariat.  
Mia oplyser om vores strategiaftale. 
Spor 3. Organisationsudvikling 

• TT sender mail til team organisation og ledelse for at igangsætte bestyrelsesforløb.  

• Kommunikationskonsulent Malene arbejder på en køreplan for vores 

kommunikationsstrategi, som præsenteres for bestyrelsen. 

• Behovsanalyse af klubbernes behov og ønsker er igangsat. Resultaterne fra 

undersøgelsen sendes til HC som orienterer bestyrelsen. På baggrund af analysen 

udarbejdes relevante indsatser. 

Spor 2. Talent og Elite 

• Sporet skal styrke vores talent og elitemiljøer. 

• DCuF skal formulere en samlet talent- og elitestrategi og et værdisæt for 

talentudvikling. 

• Træner 1. uddannelsen laves af Mia. Mens uddannelsen er under udarbejdelse, 

foreslås at trænere deltager i eksterne uddannelser, bl.a. hos WCF. TR sender Mia 

den nødvendige information. 

Spor 1. breddesporet 

• Sporet indeholder bl.a. rekruttering og fastholdelse. Vores streetcurling baner har 

været i brug, senest i Gentofte Curling Club.  

• Der skal nedsættes et kommunikationsudvalg, som sammen med 

kommunikationskonsulent Malene skal fremme vores tilstedeværelse på de sociale 

medier.  
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WCF 
• Intet nyt 
 
Aflønning af dommere og streamings folk  

• HC forbereder et oplæg til næstkommende Bestyrelsesmøde. 

 
Økonomisk overblik og status 

• TR er i dialog med Aalborg Curling Klub (ACK) og Frederikshavn som ikke har betalt 

kontingent.  

 
Evaluering af Generalforsamling 

• Vi streamede GF i 2022. Der ses både fordele og ulemper, herunder fleksibel 

deltagelse og at det kan kompromittere det fortrolige rum. Det besluttes at HC og 

AJ arbejder videre med streamingmulighederne ift. Streaming af kampe og 

generalforsamlinger.  

• DCuF ønsker at gøre fremtidige GF større. F.eks. ved at gøre det til en konference 

med diverse oplæg, workshop, aftensmad, fest.  Der arbejdes på et oplæg til en ny 

struktur for GF med workshops, oplæg og overnatning.  

• Datoen for generalforsamlingen i 2023 fastsættes til den 14. maj. 

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


