
 
 

 

Møde 

Titel Bestyrelsesmøde 

Dato Dato: 15. april kl. 18.00 – SKYPE 
 

 Jan Sylvest (JS)  
Catharina Winterberg (CW)  
Peter Zacho (PZ) 
Louise Seibæk (LS) 
Peter S. Linnemann (PL) 
Jasper Carlsen (JC)  
Erik Pock (EP) 
Marianne Falk Portved (MFP) 
 
 

Fraværende 
 
Referent 

Ingen 
 
Marianne Ipsen, IKC 
 

Kopi sendt til (cc) DFF 

Formål 

Opdatering, Status, beslutninger jf. dagsorden 

Referatpunkter 

 

# Dagsorden Kommentar 

 

1 
Dagsorden 

Godkendelse af dagsorden – efter nogle ekstra punkter. 

Sommerlejren under eventuelt samt medaljer og kontingentopkrævning. 

 

2 
Orientering fra 

formanden 

1. Nyt fra DIF 

Alle i bestyrelsen har fået informationerne fra DIF. Vi afventer mere fra DIF inden 
vi sender noget til klubberne. 

Catharina laver en nyhed til hjemmesiden.  

 

3 Orientering fra 

udvalgene: 

Stævne- og 

lejrudvalget 

Reglementet er ikke færdigt iflg. Pia. Det skulle blive fremsendt snarest. 

Hellerup Open og Forårsstævnet er aflyst.  

Veteran DM i august – afventer noget fra Jørgen.  

 



 
 

 

# Dagsorden Kommentar 

 Talent- og 

eliteudvalget 

Har holdt et skypemøde siden sidst. 

Har en lejr i maj måned som ikke kan afvikles og derfor må aflyses, men dog ikke 

helt, da Laurence er i gang med noget alternativt via skype.  Der kommer et 

programudkast.  

FIE – har nu meldt ud at alle stævner i april, maj og juni er aflyst og det betyder der 

er ikke U23 EM og Senior EM – ingen alternative datoer. 

Der er ikke nogen om har vist interesse for at deltage i Strategiudvalget.  

Færdiggjort evalueringen af udtalelseskriterierne som er fremsendt til bestyrelsen. 

 Udviklings-

udvalget 

Venter på udkast til stillingsbeskrivelsen til udviklingskonsulenten. Denne er 
fremsendt iflg. Catharina. 

Mangler at høre fra klubberne som har udviklingsprojekter.  

 

 Uddannelses-

udvalget 

 

Skal have afsluttet med Martin i Århus ang. Dommeruddannelsen. 

4 Orientering fra 

komitéerne Ingen  

5 Emner til 

beslutning 

1. Aflysning af stævner i maj.  

Danmark er lukket ned til den 10. maj – vi aflyser stævner i maj måned.  

Vi kigger frem mod juni – og ser om det er muligt at afholde noget, når vi ved 
mere.  

Vi sender et skriv ud til klubberne omkring dette og lægger det også på 
hjemmesiden. 

2. Forslag om ændring af vedtægter omhandlende Hold DM fra Catharina 

Forslaget blev drøftet indgående – og med lidt rettelser sendes forslaget ud til 
klubberne til høring/kommentarer. 

 

6 Økonomi Se tidligere udsendt i dag 

Kontingentopkrævning – dette gøres via DIF medlemstal. IKC giver tallene til IKC-

regnskab for opkrævning. 

Medaljer – tilbud fra Visiodan med ændringer – tilbuddet blev accepteret. 



 
 

 

# Dagsorden Kommentar 

 

7 Evt.  Sommerlejren: Vi er sent ude – vi afventer hvordan Vandrehjemmet stiller sig med 
hensyn til afbestilling? 
Jasper laver en invitation med forbehold for om vi kan afholde.  
 
Næste møde: 12. maj kl. 18.00  
 

 

 Kommende 

datoer  

 

 

 

Opgaveliste 

(Fællesopgaver) 

# Emne/aktivitet Deadline Ansvar 

1    

2    

    

    

  


