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Referat af Bestyrelsesmøde 
tirsdag d. 11.10 2022 

Teams 
 
 

 
Til stede: Henrik Christoffersen (HC), Tobias Thune (TT), Tobias Rasmussen (TR), Kirsten Jensen 
(KJ), Lisa Richardson (LR), Rikke Jensen (RJ) 
Ulrik Schmidt deltog under punktet Elitecenter. 
Afbud: Mikkel Juul Larsen (MJL), Lone Bachmann Marcussen (LBM), Asmus Jørgensen (AJ) 
 
Info fra formanden 
• Budgetmøde i DIF, der var stort fokus på bæredygtighed, bestyrelsen debatterede emnet.  

• Malene har haft kontakt til en del klubber, for at give input til processen i at hverve nye 

medlemmer.  

• HC er i Kontakt til Kenneth Hertsdahl om indkøb af roll up, Beach flag mm.  

• Hans Natorp og Morten Mølholm, fra DIF, tager rundt og besøger alle forbund og det er ved at 

være vores tur. Vi afventer dato. 

• Vi har fået ny kontakt i IKC Administrationen, det vil fremadrettet være Serina Baran.  

• Der er diverse rygter om at grundet energikrisen, er der haller der varsler om tidlig lukning. Vi 

afventer om det får konsekvenser for nogle af klubberne under DCuF.  

• Forbundet arbejder på at lave en skrivelse om hvordan det vil være muligt for klubberne at 

spare på strømmen. 

Status fra Udvalg 
Turneringsudvalget 
• Henrik Holtermann er en del af udvalgt, men har meddelt at han ikke kan påtage sig 

formandstitlen, da han selv spiller på eliteplan.  
• Der arbejdes på at rekruttere flere medlemmer til udvalget.  
 
Elitecenter/Sportslig ledelse 
• Ulrik Schmidt deltog på mødet og gav en status.  
• Der har været to udtagelsesweekender og holdene er nu udtaget. 
• Der har desværre ikke været nogen ansøgninger til landstrænerstillingen. 
• Team Danmark samarbejde er alene grundet damernes 6.plads ved VM, men grundet 

finanslovsforhandlinger er det ikke muligt at få konfirmeret støtten endnu. 
Målet er 200.000 kr. Det vil ligeledes sige at vi selv skal lægge samme beløb.  

• Et mix junior hold deltog i en Juniorsamling i Lillehammer i August. 
• Der har været afholdt en succesfuld junior camp med tilslutning af 23 juniorer. Deltagerne var 

på meget forskellige niveauer, både alder og erfaring.  
Der var godkendt DAP midler til at finansierer campen. 
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• Det har været et puslespil at få kalenderen til at gå op, da der er flere sammenfald af 
turneringer. Fremadrettet vi første udkast til kalenderen være klar 1. januar. 

 
Rekruttering og fastholdelse 
• RJ har haft kontakt til Thorbjørn Jackholm, om han kunne være interesseret i at være en del af 

udvalget. Aftalen er at holde et Teams møde i udvalget i nær fremtid.  
 
Kommunikationsudvalget 
• Malene er forsat i gang med at bruge de sociale medier og ved den seneste junior camp er der 

lagt videoer op, på eksempelvis instagram, og vi kan se at opslagene bliver delt af deltagerne, 

på den måde kan vi kun glæde os over at info om curlingsporten breder sig.  

• Der bliver snarligt udsendt en pressemeddelelse vedr. landstrænerstillingen. 

 

Kørestolscurling 

• HC er i kontakt med Kasper Wiksten vedrørende kørestolscurlerene og både han og spillerne er 

glade for samarbejdet.  

• HC afventer svar fra Parasport Danmark, om et kommende møde. 

• Bestyrelsen havde en kort dialog, om hvorvidt vi skal omdøbe vores udvalg til Para curling. 

Ikke besluttet endnu.   

 
Strategi aftaler  
•  Intet nyt. 
 
WCF 

Info fra kongressen. 

• Beau Welling er valgt som ny præsident fro WCF.   

 

Økonomisk overblik og status 
• TR kom med en gennemgang af regnskabet d.d.  

• Vi har ikke modtaget støtte fra 4.kvartal endnu. 

• Vi er opkrævet 30.000 kr fra 2016, som er krediteret under forsikring, TR er ved at undersøge 

hvad det drejer sig på. 

 

Budgettering af internationale mesterskaber som ikke hører under elitecenteret. 
• Bestyrelsen vil på kommende møde beslutte, om hvorvidt der skal gives tilskud til Senior VM 

fremad rettet. RJ kigger gamle referater igennem, for at se hvad og hvornår der sidst er 
taget en beslutning om dette.  

 
Honorar til instruktører på diverse samlinger og camps 
TR har lavet et oplæg ud fra hvilke tilskud der tidligere er givet. Dette er tænkt som et internt 
dokument. 
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Prioriteringer / strømme af aktiviteter under DCuF 
• Første udkast til kalenderen vil komme fra Elitecenterets ledelse.  

• Vi ser på de forskellige strømme vi har når den kommende kalender laves. (eksempelvis Junior, 

elite, senior, klubber m.v.) 

 

Hvordan håndterer vi krisekommunikation. 

• Udsat til næste møde 

 

Gennemgang af aktionsliste 

• Udsat til næste møde 

 

EVT. 

• KJ orienterede om hendes initiativ for børn med specielle behov. 

 

 


