
Referat fra Bestyrelsesmøde tirsdag den 25. februar 2020 Punkt:  

Side 1af 3 

 
Sted: Idrættens Hus, Brøndby 

Tid: Tirsdag den 25. februar 2020 kl. 17.00 

Emne: DVF`s bestyrelses møde  
04-03-2020 

Deltagere: Erling Johansen (EJ) – Anders B. Nielsen (ABN) - Frank Petersen (FP) 

Dorthe Lauridsen (DL) - Allan Carlsen (AC) – Jeppe Nørgaard (JN) 

Afbud: Henrik Schou Madsen (HSM) 

Referent: Allan Carlsen (AC) 
 

Beslutningsprotokol: Ansvar 

380 Velkomst og godkendelse af dagsorden. 
 EJ bød herefter velkommen, specielt til Henriette Davidsen fra Gladsaxe Crossfit,  der var  

blevet forespurgt om hun ville lave et stykke frivilligt arbejde i Bestyrelsen. Henriette havde 

gjort sig nogle tanker om hvad hun kan bidrage med. Det blev aftalt at hun, DL og FP ville 

prøve at få nogle af de børn/unge, der dyrker crossfit i vore klubber til at stille op i vore 

mesterskaber.  

 

381 Orientering fra formanden v/EJ 
 EJ gik herefter over til dagsorden. 

 Ansvarsområder siden sidste bestyrelsesmøde den 26. november ligger som punkter i 

dagsorden. 

 DIF’s regnskabsafd. har haft en henvendelse vedr. indsigt i DVF’s regnskaber. Vi henviser til 

DVF’s kasserer eller de interne revisorer. 

 Der har været afholdt møde med Mads Østergaard fra Eleiko. Mødet endte ud med at 

Eleiko forlanger at vi kun kan sætte rekorder på IWF certificeret udstyr. Det blev aftalt 

at EJ og ABN vil afholde møde med Mads og Andreas (direktøren for Eleiko) for at 

afklare disse krav for en ny aftale.  

 Zibrasport laver åbenbart kun livestream fra hestesport.Så vi må finde alternative 

løsninger. 

 Rene Schultz har lavet en ny hjemmeside, hvorfra tøjsalg er muligt. Bestyrelsens 

bekymring er hosting, hvis Rene stopper. Vi blev dog enige om at der er nogle 

forbedringer i den nye hjemmeside, som vi gerne vil have med.   

 Fordelingen af vægtklasser ved DM Senior 2020 afgøres på fredag når 

tilmeldingsfristen er udløbet. 103 tilmeldte. Kval.krav ønskes pt. ikke ændret. 

 

382 Økonomi og budget v/JN 

 Bl.a. grundet sygedagpenge kommer vi ud af 2019 med et pænt overskud. Ekstern 

revision er næsten færdig. 

 Intern revision foretages den 7/4 2020 i Idrættens Hus. 

 Kun en klub mangler at betale deres mellemværende med DVF. Forventes på plads 

snarest. 

 Der afsættes 60.000 kr. til afholdelse af DVF’s 75 års jubilæum den 3/10 i Idrættens 

Hus. HSM erstattes af EJ i planlægningsudvalget.   

 I HSM’s nye sygefraværsperiode varetager AC sekretariatets drift.   

 

383 Breddeudvalg v/AC. 

 Et forslag om at afholde samlinger for mastersløftere forsøges arrangeret. Tim Kring 

og Alfa Omega vil gerne stå for disse samlinger. En DVF aktivitet som kan føjes til 

vore spor.   

 En samling af klubtrænere er stadig aktuel, selv om en ny uddannelsesplan for trænere 

er på vej. En plan som Simon Darville og Aalborg Sportshøjskole i samarbejde står 

for. FP fortsætter planlægningen af trænerseminaret. 
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384 Aktivitetsudvalg v/DL og AC. 

 Det blev drøftet om Crossmax lever op til IWF standarder i forhold til materiel. Det er 

kun de små skiver, der ikke opfylder tolerancen og derfor ikke bruges ved stævner.  

 Der har været forespørgsel om at placere DM ungdom og junior sidst på året a.h.t. 

rekorder. Bestyrelsen fandt det ikke nødvendigt at flytte fra nuværende termin, da der 

er så mange andre stævner sidst på året.  

 DM Mixhold blev drøftet. Der var forskellige forslag for afvikling. Der blev lagt op til 

at DM Hold og DM Mixhold afholdes samme dato med 5 hold (mænd, kvinder og 

mixhold). Det giver 60 løftere og det blev foreslået at vi prøver noget nyt med spisning 

under stævnet. FP og DL kommer med endeligt oplæg. AK. Atlas er arrangør. 

 DIF har indvilget i at give DVF økonomisk støtte til at besøge vore crossfitklubber for 

at tale med dem om at ADD skal have adgang for at foretage dopingtests. 

 

385 Eliteudvalg  

 VM Junior i Bukarest 14.-24/3: DVF stiller ingen løftere, men Dorthe Lauridsen 

deltager som dommer. Hun tilmeldes kongressen. Mesterskabet er efterfølgende blevet 

aflyst. 

 EM Senior i Moskva 4.-12/4: 12 løftere + 3 dommere og Tina Beiter. Stort besvær 

med at få visum. HSM skal rykke for personlige invitationer. Afregning med 

klubberne umiddelbart efter EM. 

 Omed Alam tilmeldes kursus i 42 uger på Aalborg Sportshøjskole.  

 

386 Strategiplan for DVF v/AC og HSM . 

 EJ kontakter DVF’s repræsentant i DIF’s bestyrelse for en afklaring omkring det 

videre forløb i vore strategispor. 

 Vi skal have beskrevet hvad vi mangler frivillige til i DVF’s bestyrelse/udvalg for at 

kunne målrette indsatsen med at få flere frivillige. Generelt skal DVF være mere 

synlige. Et egentligt frivillighedsarrangement hvor vi belønner enkelte frivillige var 

der ikke stemning for. 

 Vi er stadig meget sårbare omkring vort sekretariat. Sekretariatsjournalen er et godt 

redskab til at synliggøre hvilke opgaver, der ligger på sekretariatet. EJ taler med 

Simon Darville om han er interesseret i at bruge flere timer på DVF arbejde. 

 ABN mente at synligheden omkring talent- og elitesporet var for lille. Det er svært at 

dokumentere de aktiviteter vi har foretaget, når intet er på skrift. Kommunikationen 

internt skal også forbedres.   

 

387 DVF’s Rep.møde v/AC. 

 På valg i år er EJ, ABN og DL. EJ og DL er villige til genvalg, mens ABN lige vil 

overveje.  

 Det kan tolkes positivt at der ikke møder så mange klubber op på R-mødet. Men 

selvfølgelig så vi gerne flere deltagere. 

 Nuværende bestyrelse vil gerne tale fremtid med vore klubber. Det kunne være 25-30 

udvalgte klubrepræsentanter. Og så gerne en konsulent til at styre begivenhederne.   

 

388 DVF’s 75 års jubilæum v/AC og ABN. 

 Vi har fået et godt tilbud fra Stafetten i Idrættens Hus på reception og bespisning af 

indbudte gæster. Invitation vil blive udsendt omkring 1/3. Der vil blive en 

vægtløftningsopvisning i forbindelse med receptionen.   
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389 Kommende stævner. 

 DM Ungdom U15 og U17 i Kastrup 29/2. 51 deltagere. AC, Høst, Forslund og 

Langtved er officials. 

 DM Senior i Aalborg 14.-15/3. 103 tilmeldte. Officials findes. AC deltager ikke. 

Sportshøjskolen sørger formentlig selv for livestream. 

 

390 Eventuelt. 

 AC har foreslået reviderede krav til guld-sølv-bronzenåle, som klubberne kan købe. 

Udsendes til bestyrelsen som kommenterer. 

 Forslag om en 31 kg klasse for piger ved ungdomsstævner, så der er lige mange 

vægtklasser for piger og drenge. Tages op på næste Bestyrelsesmøde.  

 Udvalgsberetninger bedes indsendt til sekretariatet senest 1. april.  

  

Næste bestyrelsesmøde: 

         Tirsdag den 14/4 2020 i Idrættens Hus, Brøndby kl. 17.00.   

 

Ref. Allan Carlsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


