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1 

Godkendelse af 

referat 

5.12.2018  

Det blev godkendt med rettelserne.  

 

2 

Godkendelse af 

Dagsorden 

Dagsorden blev godkendt – hvis punkterne 5-6-7-8-9-10 under punkt 3 fjernes. 

Næste opsamlingsmøde den 20. februar. 

3 

Organisations 

issues  

1. Tage stilling til resterende høringssvar fra 1. høringsrunde (inkl. DIF), så nyt 
oplæg kan blive klar til udsendelse 15. januar ´19). 

2. Gennemgå og godkende ”Udkast til Reglement for Amatør- og 
Ordensudvalget”. 

3. Jeres sidste bemærkninger til vedtægter og lovbemærkningerne. 
Godkendelse. 

4. Opdatering vedr. høringsmøder i vest og øst 05.-06.02. 

Martin skriver beslutningerne omkring ovenstående! 

 

4 

Orientering fra 

formanden 

1) FIE Congres 

Den hvide lampe bliver testet! 

Kendelsen på kårde er gået igennem.  

2) DM Kadet og junior 

Der er skaffet en engelsk dommer. Alt ser fint ud til stævnet. 
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3) Dommer 

Mads har meldt fra p.g.a. sygdom. Jan booker nyt! 

4) Møde i Herning 

Orientering lidt status om ”Bevægelse for Livet” – hvor vi ikke deltager.  

5 

Meddelelser fra 

udvalgene 

Breddeudvalget: Vi har ikke haft møde i udvalget siden sidste bestyrelsesmøde. Vi 

har 3 fokusområder: 

1. Træneruddannelse 
2. Dommeruddannelse 
3. Ranglistestævner. 

Andre opgaver som tidligere lå under Breddeudvalget er indeholdt i sporene under 

strategiaftalen 2017-2020. Træneruddannelsen er Sofie Olsen ansvarlig for 

udvikling. Hun har deltaget i et modul og er ved at indsamle feedback fra 

deltagere. Dommeruddannelsen er Lars Roark ansvarlig for. Desværre er vi blevet 

forsinket grundet sygdom i nær familie. Vi forventer at vi kan fortsætte 

planlægning og udvikling i forbindelse med vores næste møde i februar. Tanken er, 

at involvere Martin Brandt i processen. Datoer for ranglistestævner bliver løbende 

opdateret hvis påkrævet. 

Stævner & Lejrer  arbejdsgruppe 

Lejrer, i samarbejde med Sportschefen koordinere/udarbejder vi spørgeskema til 

brug for alle lejr/træningssamlinger så vi kan sikre bedst muligt feedback fra 

deltagerne. Stævner, vi vil i slutningen af januar sende spørgeskema til alle klubber 

vedr.  nuværende stævner, format, antal, niveau, pris samt få noget feedback på 

hvad klubberne ser vil fremme stævneaktivitet i Danmark og hvordan vi får skabt 

en ”stævnekultur” på alle niveauer.  

Vi har ikke haft den store tilslutning til arbejdsgruppen og vil vurdere hvilke 

klubber/personer vi kan få motiveret til at deltage. 

Næste møde i arbejdsgruppen er 22 januar 2019   

Eliteudvalget: Seneste møde mellem jul og nytår – har lagt sidste hånd på 

revisionen af udtagelseskriterier. Vi har startet op på et værdisæt. 

Træningssamlingerne en stor omgang med flere kategorier.  

Bedt Laurence skrive en ny artikel efter sine 2 år som sportschef.  

 

6 Emner til 

beslutning 
1. Input fra Ole om stævneudgifter – med efterfølgende diskussion 

Vi tager det på et senere tidspunkt i henhold til strategiaftalen. 
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2. Input fra Peter om landsholdsdragter 

Vi har besluttet at hvis der er en sag, som kan give problemer, skal vi huske at 

bringe den frem i ”lyset” – så den kan diskuteres. 

 

7 Økonomi Status 

Alt er iflg. Ole bogført. Jan mangler et par enkelte bilag.  

Vi kontakter Leman omkring de sidste penge, vi fremsender regnskab, og spørger 

ind til dette. 

8 Evt.  GDPR  

Punktet udsættes til næste møde. 

 

 

 


