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Dagsorden: 
 
1.  Valg af dirigent. 
 
2.  Kontrol af stemmeberettigede. 
 
3. Valg af 3 stemmetællere. 
 
4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
 
5. Beretning fra udvalg: 

a.) Eliteudvalg. 
b.) Breddeudvalg. 
c.) Aktivitetsudvalg. 
d.) CrossFitudvalg. 
e.) Uddannelsesudvalg. 
f.) Dommerudvalg. 
g.) PR-udvalg. 
h.) Appeludvalg. 

  
6. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse og gennemgang af budget for det   
    kommende år. 
 
7. Behandling af indkomne forslag. 

 
8.  Valg af: 

a.) Formand for 2 år (Erling Johansen er villig til genvalg). 
       Eliteudvalgsformand for 2 år (Anders Bendix Nielsen er villig til genvalg). 
       Aktivitetsudvalgsformand for 2 år (Dorthe Lauridsen er villig til valg).  

CrossFitudvalgsformand for 1 år (posten er vakant). 
 
b.) Appeludvalgsmedlem for 3 år (Peter Vintersborg er villig til genvalg).   

                    
c.) Intern revisor for 2 år (Werner Lund er villig til genvalg). 

Intern revisorsuppleant for 2 år. (Benny Østerbye er villig til genvalg).   
Ekstern revisor (Bestyrelsen foreslår DIF´s anbefaling). 

                     
9.  Evt. 
 
Henrik Schou Madsen 
Forretningsfører 
DVF 



 Formandens beretning 2018 
 

Det har været et meget travlt år, jeg vil først takke alle de der har deltaget i processen med at 
imødekomme DIF’s krav ang. de nye økonomiske tildelingsprincipper.  

Året har været præget af fremgang på næsten alle de områder vi har satset på; flere løftere, flere 
ungdom- og junior løftere og flere masters. Når vi ser på udviklingen med hensyn til resultater, så er 
det ikke kun topresultater på både kvinde- og herrer siden men et højere niveau generelt. Jeg regner 
med, at det skyldes en stor indsats i klubberne samt de tiltag DVF har taget med landsholdets 
samlinger og andre samlinger. Der er nu gode muligheder for de løftere, der vil noget med deres 
sport. 
De nye strategiske spor for DVF, der er aftalt med DIF, vil for de aktive og klubtrænere følge op på 
karrieren fra talent-ungdom til top-senior 
 
Vores økonomi er desværre udfordret i forhold til ambitionerne, så vores bedste løftere må sammen 
med deres klubber bidrage med egne midler for at deltage internationalt på trods af udtagelse. Vi 
har desværre ikke fundet løsninger til at forbedre vores økonomi. Møder med Team Danmark har 
indtil videre ikke givet noget resultat, så det er stadig klubberne med de bedste løftere som må holde 
for når vi vil deltage ved EM og VM. 

Der bliver brugt mange penge på ønsket om at få sammenhæng i arbejdet med at skabe en 
seniorelite, så det ville være rart, hvis Team Danmark ville belønne vores bedste løftere når målet er 
nået. Der er anerkendelse fra Team Danmark, at vi stadig er ude i unfair konkurrencer men stadig 
ingen løfter om økonomisk støtte. 

Der er i det forløbne år trukket store veksler på vores 2 ansatte, men de har begge uden at kny kastet 
sig over den øgede arbejdsbyrde. 

Anders Bendix Nielsen har valgt at stoppe som Eliteudvalgsformand, og det vil være en stor 
udfordring at få hans ansvarsområde til at fungere lige så godt i fremtiden. Anders har været en 
uundværlig arbejdskraft som har brugt en stor del af sin fritid på rejser, træningssamlinger, 
træningsprogrammer mm. Gennem 9 år.  
Anders har i forbindelse med hans fratræden lovet at været med til at få overgangen til at gå så 
gnidningsløst som muligt, så vi håber ikke, at de aktive kommer til at mærke den store forskel. 

Det ser ud til at afviklingen af DM i alle kategorier er ved at finde sin form, og det elektroniske 
system virker bedre fra gang til gang. 

Vores sport er på grund af Frank Petersens utrættelige arbejde bredt ud til områder, hvor der aldrig 
før har været vægtløftning, så det lover godt for fremtiden. 

Bestyrelsen vil i det kommende år bestræbe sig på at besøge alle vores klubbers bestyrelser så alle 
bliver bekendt med de strategiske spor vi har forpligtet os på overfor DIF, samt få føling med, hvad 
vi som bestyrelse kan bidrage med, og blive bekendt med de udfordringer der er i klubberne. 

Det blev muligt at købe livestreaming fra vores DM Senior, og vi håber, at det kan hjælpe med til at 
flere uden for vor egen kreds kan blive bekendt med vægtløftning. Desværre var budgettet for 2018 



lagt inden muligheden viste sig, så hvis vi ikke finder en sponsor med penge var det sidste gang i 
2018. 

Den store drivkraft med den nye måde at samarbejde med DIF for at få økonomisk tilskud fra 
Danske Spil var Allan Carlsen som med et stort arbejde sammen med Henrik Schou Madsen fik 
aftalerne med DIF til at falde på plads endda med ros fra den tilknyttede konsulent fra DIF. 

I bestyrelsen er vi naturligvis klar over, at en stor del af arbejdet med at leve op til kravene skal 
udføres i klubberne. Der er dog ikke den store forskel på, hvad vi skal gøre i fremtiden og hvad vi 
tidligere har gjort, men resultaterne skal kunne ses og indberettes til DIF. En del af de mål vi havde 
sat os og som skulle opnås de første år, er allerede opnået!.. Så vi er godt på vej! 

 
Erling Johansen 
Formand DVF 



Eliteudvalgsberetning 2017 
 

Årets beretning bliver den korteste i mine efterhånden mange år på posten. Indtil for ganske nyligt 
var det, som jeg tydeligt gjorde opmærksom på sidste år, min intention at få overdraget 
Eliteudvalget til en ny formand. Jeg nævnte også tydeligt hvem jeg selv havde fundet, og hvorfor 
det var en løsning, der kunne sikre en fuldstændig gnidningsfri overgang, hvor al drift af samlinger, 
landshold, udtagelser til mesterskaber osv. osv. kunne fortsætte helt som de sidste mange år. Altså 
en overgang helt uden overraskelser. 

Jeg har til min store og meget, meget negative overraskelse måttet konstatere, at der bag min ryg er 
sket ting og sager, der gør at den model ikke bliver til noget i denne omgang. 

Jeg har derfor valgt at genopstille. Detaljerne omkring hvad der er foregået må folk vente med at få 
til Rep-mødet og min mundtlige beretning. 

Det vil næppe komme som en overraskelse for folk, der kender mig, at det er meget mod min natur 
at lave den slags beslutninger om. Det er noget skidt på rigtig mange områder. Nok mest fordi den 
tillid, der skal være det bærende element i så lille et forbund som vores, har lidt en alvorligt knæk. 

Det irriterer mig også, at det her kommer til at tage så meget opmærksomhed fra de sportslige 
resultater i 2017, der var et af de bedste år nogensinde i DVF’s historie efter min mening. VM 2017 
står for mig som den hidtil bedste enkeltstående begivenhed.  

Jeg havde skrevet en lang beretning med tilbageblik på de mange år der er gået, og mine store 
forventninger til fremtiden. Den beretning er nu lagt på køl, men kan forhåbentlig støves af om 2 år 
(såfremt jeg bliver genvalgt). Disse linjer er skrevet umiddelbart inden deadline for udsendelse af 
udvalgsberetninger, hvilket er årsagen til at det bliver en kort omgang. 

Sørg for at holde øje med det store danske hold til det kommende EM! Og så håber jeg at mange 
tager turen til Rep-mødet, så luften kan blive renset. 

Jeg har stadig store forventninger til fremtiden. Faktisk ligner en dansk OL-deltagelse nu et meget 
ambitiøst, men pludseligt ikke mere helt umuligt, mål. Det bliver bestemt ikke nemt. Slet ikke idet 
vi jo stadig ikke har nogen penge. Men det skal jo ikke forhindre os i at prøve. 

 

Med sportslige hilsner 
Anders Bendix Nielsen 
Eliteudvalgsformand 
DVF 

 

 

 

 



Beretning for Breddeudvalget 2017/18 
 
Det forgangne år har været atypisk fra tidligere år. Jeg har brugt rigtig megen tid på DIF’s nye 
støttekoncept. Vi har forsøgt at holde jer orienteret, men her er de nye retningslinjer for tilskud fra 
DIF til Specialforbundene. Fra 1. januar 2018 er det ikke mere de afholdte aktiviteter, der udløser 
tilskuddene, men derimod de projekter hvert Specialforbund påtænker at afholde for at nå beskrevne 
mål.  Aftaleperioden er 2018 – 2021, altså en 4-årig periode. DVF har opsat 4 spor (områder vi vil 
udvikle på), hvoraf Breddeudvalget står for det ene ” DVF vil øge rekruttering og fastholdelse af 
unge i aldersgruppen 8-16 år”. Som hovedmål har vi defineret følgende mål:  
Øge antal deltagere ved mesterskaber for ungdom og juniorer til min. 40. Dette frem mod 
2021. Det vi har brugt tid på er at definere målsætninger og beskrivelser af handleplaner indenfor 
hvert spor i de kommende 4 år.  

Vi fik som bekendt godkendt vort oplæg og fik endda et større tilskud fra DIF end de foregående år. 
Vi skal nu fastholde de beskrevne mål, således at tilskuddet ikke falder igen, men det kræver at I 
ude i klubberne skal være med på de projekter vi har sat op. Derfor har vi planlagt klubbesøg, hvor 
vi med hver enkelt klub vil drøfte på hvilke områder de kan bidrage. For lige at tydeliggøre 
handleplanerne og hvad I kan bidrage med på breddeområdet, så nævnes det her: 

• Gennemføre 3 trænerkurser pr. år med fokus på træning af børn. 
• Afholde 2 ungdomslejre og 4 træningssamlinger pr. år i samarbejde med Dansk Styrkeløft 

Forbund.  
• Øge antal klubber med 1-2 pr. år via opsøgende arbejde.  
• Gennemføre 2-3 skoleprojekter pr. år i samarbejde med Dansk Styrkeløft Forbund.  
• Rekruttering via synliggørelse af vægtløftningen på de sociale medier. 
• Afholde et trænerseminarer pr. år. 
• Der skal være speciel begyndertræningstider i mindst 20 klubber. 

Vi har nu et samarbejde med Sportshøjskolen i Aalborg om trænerkurser og vi skulle gerne have 
10-12 deltagere pr. kursus. Her opfordres I til at sende deltagere, dels for at få nye trænere, dels for 
at opdatere aktuel viden.  

DVF indbyder til ungdomslejre og vil også stå for invitation til træningssamlinger. DIF har gerne 
ville se at vi indgik i samarbejde med DSF. Det vil vi gerne på de områder hvor det giver mening. 
Det ville være rigtig godt om nogle klubber også ville tage initiativ til at invitere nærliggende 
klubber til træningssamlinger. 

Vort mål er at få nye klubber, gerne i de områder i Danmark, hvor der pt. er langt til en 
vægtløftningsklub. Det arbejde har udviklingskonsulent Frank Petersen konstant gang i. Siden 
Frank tiltrådte har DVF fået 21 nye klubber.  

Vi skal have gang i skoleprojekter, hvor hele klasser introduceres for vægtløftningssporten. Frank 
arbejder på at få vægtløftning og styrketræning på skoleskemaet som valgfag, foreløbig i Slagelse. 



Vi er allerede godt i gang med synliggørelse på Facebook, men det skal struktureres mere og ud til 
en bredere målgruppe. Desuden har vi I DVF aftalt at bruge lidt penge på streaming af vore største 
mesterskaber. Dette skal bl.a. finansieres via sponsorer. 

Vi ønsker at samle klubtrænere på et seminar, hvor relevante emner skal drøftes, således at vi 
kommer bredere ud til vore trænere. De trænere, der har løftere i landsholdstruppen, mødes allerede 
2 gange årligt. 

Vi har en ide om at hvis begyndere har deres egen træningstid, så kan de bedre fokusere på at 
udvikle sig, ligesom at trænerne kan få ro til at koncentrere sig om instruktionen. Dette er noget vi 
vil drøfte med hver enkelt klub.  

DIF har givet os mulighed for stille og roligt at opnå vore mål og derfor har vi opsat målsætninger 
for hvert år: 

2018: 

• Vi vil uddanne trænere, der er i stand til at tage sig af målgruppen i min. 55% af vore 
klubber.  

• DVF skal i samarbejde med DSF arrangere og afholde min. 2 ungdomslejre samt min. 4 
træningssamlinger.  

• DVF skal afholde min. 3 trænerkurser med fokus på børnetræning.  
• Øge antal klubber med 2 for at opnå bedre lokal dækning.  

Vi vil gerne have flere klubber til at rekruttere helt unge løftere og for at klæde trænerne på vil vi 
efteruddanne og ser gerne at klubberne får en eller flere decideret børnetræner. 

2019: 

• Vi vil samle klubtrænere til erfaringsudveksling og videreuddannelse.  
• Vi vil periodisk bruge de unge talentfulde løftere som instruktører.  
• Vi skal synliggøre sporten i pressen og de sociale medier.  
• Øge antal klubber med 2 for at opnå bedre lokal dækning.  
• 2-3 Skoleprojekter i samarbejde med Dansk Styrkeløft Forbund. 

Vi tror på at begyndere bliver fastholdt hvis de har en ung talentfuld løfter som instruktør. Derfor er 
vor opfordring til klubberne at de laver aftale med et eller flere af deres unge løftere om at tage del i 
arbejdet i begynderafdelingen. Det kan være med jævne mellemrum. 

2020: 

• Via klubbesøg vil vi have klubberne til at sætte yderligere fokus på begynder- og 
ungdomstræning.  

• Vægtløftningens image skal forbedres gennem information og dokumentation til forældre, 
skolelærer m.fl. 

• I samarbejde med klubberne skal udviklingskonsulenten få jer til at afholde regelmæssige 
teststævner samt konkurrencer mod andre klubber.  

• Øge antal klubber med 2 for at opnå bedre lokal dækning. 



Det er vigtigt at klubberne sætter forældrekontakt højt. Det gøres allerede i flere klubber med et 
fantastisk resultat. Vi skal fremlægge så megen dokumentation som muligt på at vægtløftning ikke 
er skadeligt samt informere om vor kamp mod doping, således at vort image forbedres. 

For at give nye vægtløftere stævnerutine er det en god ide at afholde lokale stævner. Det kan være 
Diplomstævner eller kamp mod en anden klub. Derudover kan man selv finde på 
konkurrenceformen. Det kan være på andre fysiske øvelser, som relaterer til vægtløftningen. Kun 
fantasien sætter grænsen. 

2021: 

• Vi skal have øget antal klubber til 55 og medlemmer i DVF til 15.000.  
• 2-3 Skoleprojekter i samarbejde med Dansk Styrkeløft Forbund.  
• Øge antal klubber med 2 for at opnå bedre lokal dækning. 
• Vi skal nå målet om min. 40 deltagere ved DM ungdom og Junior. 

Hvis vi fortsætter med den fart vi har på pt. m.h.t. antal klubber, så sætter vi målet til 65. 

Alle disse tiltag har til formål at rekruttere og fastholde flere unge vægtløftere og umiddelbart 
tænker jeg at de 40 deltagere ved ungdoms- og juniormesterskaberne fremover gerne skulle være 
lavt sat. Vi har i dage flere klubber, der gør et fantastisk arbejde med de unge. Vi skal ud og have de 
andre klubber til at bidrage på dette område.  

Med den udvikling vi har haft på antal deltagere ved vore mesterskaber de sidste 5 år, hvor vi reelt 
har fået fyldt vægtklasserne op, kan jeg godt blive lidt ked af de begrænsninger vi sætter for 
deltagelse. Der er visse stævner alle løftere gerne vil deltage i. Jeg kan dog også godt se at de meget 
lange stævner er dræbende for både publikum, løftere og officials, men her tænker jeg at vi skal 
opdele løfterne i A- og B-grupper og løfte over flere dage eller på 2 plateauer.  

Uanset forskellige argumenter imod, bliver jeg nødt til at sige, at crossfit har været med til at redde 
vægtløftningssporten, som en lille lukket sport. Jeg kan også se at mange crossfittere går over til 
vægtløftning som deres primære sport og så må vi acceptere at mange vælger vægtløftningen som 
deres sekundære sport. De deltager da trods alt i vore mesterskaber. 

Frank Petersen har i året løb beskæftiget sig med følgende: 

• Koordinator for det strategiske spor ” DVF vil styrke talent- og eliteudvikling”. 
Udviklingsplan fra klub talent til elite/landshold. 

• Opsøgende arbejde i forhold til nye klubber. Pt. Vejle – Rødekro – Sønderborg. Vi  fik 2 nye klubber 
i den forgangne sæson. 

• Hjælp til arrangørklubber af danske- og regionale mesterskaber.  
• Opsøgning / opfølgning af mulige talenter i klubberne. 
• Vedligehold af netværk for klubtrænere- og ledere samt landsholdsdeltagelse via daglig sparring 

med klubledere for fremme af DVF klubber . 
• Muligt samarbejde DGI ( Forenings fitness ). 
• Kursus i medie dækning for udbredelse af Dansk vægtløftning.  
• Vægtløftning som prioriteret idræt i Team Danmark kommuner. 



• Valgfag fra 7. årgang målrettet vægtløftning og styrketræning og valgfag til junior uddannelse i 
styrketræning. 

• Deltagelse i DVF’s bestyrelsesmøder og møder omkring Terminskalenderen.  

Desværre måtte vi igen i år aflyse Ålholmlejren, da antallet af nye unge var så lille at der ikke ville give 
nogen mening at afholde en landsdækkende træningslejr og Allan Schmidt’s initiativ til en sommerlejr i 
Varde måtte afvikles med 3 deltagere, ikke specielt positivt. 

Men efter en henvendelse fra Lasse Andersen og Mikkel Andersen fra AK. Viking om at genoptage 
Ålholmlejren forsøger vi igen og det er netop her at vore klubber kan bidrage ved at sende deltagere.  
For at være sikre på tilstrækkeligt antal deltagere påtænker vi at indbyde voksne begyndere, således at vi får 
grupper med unge og grupper med voksne på samme lejr. Ålholmlejren finder sted i Kristi 
Himmelfartsferien 10/5 – 13/5 på Ålholmskolen. 

Vi påtænker også at afholde sommerlejren i Varde i 2018 – 2. uge i skolerne sommerferie. Der vil blive 
udsendt indbydelse samt program til klubberne, og så håber vi at I vil støtte initiativet. 

En af de nye ting vi skal tage højde for, er opsætning af IT-udstyr ved vore mesterskaber, nu hvor vi er 
overgået til det canadiske system. Jeg ved godt at vi også havde opsætning ved John Dombrowsky’s system, 
men mulighederne er større i det canadiske system, hvilket også øger tiden med opsætning. Til gengæld er 
løftere og trænere bedre orienteret. Gennemsnitstiden for opsætning er 2 timer og vi skal have uddannet flere 
til at benytte og opsætte systemet. AK. Jyden er et godt eksempel på at det sagtens kan lade sige gøre. Her 
har en flok af de unge medlemmer taget initiativ til at lære systemet at kende. Jeg håber på at flere klubber 
tager denne udfordring op. Når først man får prøvet systemet, så er det guld værd ved stævneafvikling på alle 
niveauer. 

Jeg vil igen gerne takke alle de frivillige rundt omkring i vore klubber, der gennem året har udført et 
nødvendigt og værdifuldt arbejde i vægtløftningens tegn.  Frivillige kan vi ikke få for mange af, så derfor vil 
jeg opfordre jer til at sætte fokus også på dette område. Det hører godt nok til et af de andre spor, men 
frivillige trænere og ledere er en nødvendighed for at en klub kan fungere.  

Også en stor tak til vor forretningsfører Henrik Skou Madsen, der så utrættelig er en stor hjælp for 
Breddeudvalget. Det samme gælder vor udviklingskonsulent Frank Petersen, der bruger det meste af døgnet 
på at fremme vægtløftningssporten i Danmark. 

 

Allan Carlsen 
Breddeudvalgsformand 
DVF 

 

 

 

  



Beretning for uddannelsesudvalget 2017/18 
 

Vores kursusvirksomhed er desværre gået helt i stå. Siden Jan Severinsen måtte stoppe som 
underviser på vore Trinuddannelser i midten af 2016 har vi ikke afholdt nogen trænerkurser. 

Kontakten til Sportshøjskolen i Aalborg og Kim Lynge Pedersen har indtil videre ikke bragt noget 
nyt for dagen. Kim Lynge har godt nok været vore trænerkompendier igennem for en opfriskning, 
men så valgte forstanderen på Sportshøjskolen at stoppe, hvilket har sat det hele i bero, da den nye 
skal være med til at afgøre om Sportshøjskolen vil udbyde vore kurser, så vi taler om at kurser 
tidligst vil blive udbudt i efteråret 2018. 

Jeg er lidt trist over at det stoppet netop nu, hvor vi har indgået nye aftaler med DIF om uddannelse 
af nye trænere, herunder børne- og fitnesstrænere. Folke Liwendahl, som tidligere stod for 
træneruddannelsen, har dog tilbudt at afvikle Trin 1 kurser i Aalborg efter det nuværende 
kompendium. Det synes jeg vil skal benytte os af, så derfor vil jeg opfordre alle klubber, der har 
personer, som kunne være interesseret, om at melde ind til DVF, så vi kan samle et hold. 

De øvrige aftaler om at samle vore klubtrænere for videreuddannelse / erfaringsudveksling vil finde 
sted efter planen. Jeg tænker at vi skal arrangere det i Øst og Vest, så transportomkostningerne 
minimeres, men det har desværre den negative konsekvens at erfaringer fra Øst til Vest eller 
omvendt ikke finder sted. 

Sidste år appellerede jeg til at en frivillig bød ind på at være uddannelsesansvarlig for DVF, men 
ingen reaktion. Vi har brug for en person, som brænder for uddannelse på alle områder, trænere og 
ledere. Jeg har svært ved at se om jeg først bliver erstattet når jeg dør, eller om uddannelsesudvalget 
nedlægges når jeg ikke er med mere, hvilket jeg bestemt ikke håber.  

 

 

Allan Carlsen 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

Dansk VægtløftningsDansk VægtløftningsDansk VægtløftningsDansk Vægtløftnings----ForbundForbundForbundForbund 
CVR-nr. 81 34 94 28 

Årsrapport 2017 
 



 
 

 

Dansk Vægtløftnings-Forbund 

Årsrapport 2017 

 

 

1

Indhold 

 

LedelsespåtegningLedelsespåtegningLedelsespåtegningLedelsespåtegning    2222 

Den uafhængige revisors revisionspåtegningDen uafhængige revisors revisionspåtegningDen uafhængige revisors revisionspåtegningDen uafhængige revisors revisionspåtegning    3333 

Revisionspåtegning Revisionspåtegning Revisionspåtegning Revisionspåtegning ––––    intern revision 2017intern revision 2017intern revision 2017intern revision 2017    6666 

Oplysninger om forbundetOplysninger om forbundetOplysninger om forbundetOplysninger om forbundet    7777 

LedelsesberetningLedelsesberetningLedelsesberetningLedelsesberetning    8888 

Årsregnskab 1.Årsregnskab 1.Årsregnskab 1.Årsregnskab 1.    januar januar januar januar ––––    31.31.31.31.    decemberdecemberdecemberdecember    9999 

Anvendt regnskabspraksis 9 

Resultatopgørelse 10 

Balance 11 

Noter  12 
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LedelsespåtegningLedelsespåtegningLedelsespåtegningLedelsespåtegning    

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2017 for Dansk Vægtløftnings-Forbund. 

Bestyrelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede. 

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner 
der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede 
aftaler og sædvanlig praksis. 

Årsrapporten for 2017 indstilles til repræsentantskabets godkendelse. 

Brøndby, den 13. marts 2018 

 
Bestyrelse: 

 

 

 

 

 
Erling Johansen 
Formand 

 Lene Dorrit Larsen 
Næstformand 

 Jeppe Nørgaard 
Kasserer 

 

 

 

 

 
Anders Bendix Nielsen 
Eliteudvalg 

 Dorthe Salin Lauridsen 
Besstyrelsesmedlem 

 Allan Carlsen 
Breddeudvalg 
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Den uafhængige revisors Den uafhængige revisors Den uafhængige revisors Den uafhængige revisors revisionspåtegning revisionspåtegning revisionspåtegning revisionspåtegning     

Til repræsentantskabet i Dansk Vægtløftnings-Forbund 

Revisionspåtegning på årsregnskabetRevisionspåtegning på årsregnskabetRevisionspåtegning på årsregnskabetRevisionspåtegning på årsregnskabet    

 

Konklusion Konklusion Konklusion Konklusion     

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Vægtløftnings-Forbund for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter 
anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Kulturministeriets 
bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. 
december 2017 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse 
med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. 
 
 

Grundlag for konklusion Grundlag for konklusion Grundlag for konklusion Grundlag for konklusion     

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i 
Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Kulturministeriets 
bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.  Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i 
revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede 
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 
 
 

UafhængighedUafhængighedUafhængighedUafhængighed    

Vi er uafhængige af forbundet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.  
 
 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionenFremhævelse af forhold vedrørende revisionenFremhævelse af forhold vedrørende revisionenFremhævelse af forhold vedrørende revisionen    

Forbundet har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6, som 
sammenligningstal medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget. Budgettallene har ikke været underlagt revision. 
 
 

Ledelsens ansvar for årLedelsens ansvar for årLedelsens ansvar for årLedelsens ansvar for årsregnskabet sregnskabet sregnskabet sregnskabet     

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 
Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne 
kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl.  

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere forbundets evne til at fortsætte driften; at oplyse om 
forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere forbundet, indstille driften eller ikke har andet realistisk 
alternativ end at gøre dette.  
 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet     

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af 
sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig 
fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, 
hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som 
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er 
gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis 
under revisionen. Herudover:  
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► Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller 
fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og 
egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af 
besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, 
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.  

► Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er 
passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af forbundets interne 
kontrol.  

► Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn 
og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.  

► Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er 
passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder 
eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om forbundets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en 
væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis 
sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, 
der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at 
forbundet ikke længere kan fortsætte driften.  

► Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om 
årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende 
billede heraf.  

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt 
betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under 
revisionen.  
 

Udtalelse om ledelsesberetningen Udtalelse om ledelsesberetningen Udtalelse om ledelsesberetningen Udtalelse om ledelsesberetningen     

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.  

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed 
om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om 
ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde 
synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til Kulturministeriets 
bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er 
udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Vi 
har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 
 

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig reguleringErklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig reguleringErklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig reguleringErklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering    
    

UdtUdtUdtUdtalelse om juridiskalelse om juridiskalelse om juridiskalelse om juridisk----kritisk revision og forvaltningsrevisionkritisk revision og forvaltningsrevisionkritisk revision og forvaltningsrevisionkritisk revision og forvaltningsrevision    

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte 
bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er 
taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. 
Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og 
effektivitet. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af 
udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj 
grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i 
overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig 
praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller 
dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er 
omfattet af årsregnskabet. 
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Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere 
herom i denne udtalelse.  

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.   

København, den 13. marts 2018 
ERNST & YOUNG 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 30 70 02 28 

Torben Kristensen 
statsaut. revisor 
MNE-nr.: mne10003 

Mads Heinkov 
statsaut. revisor 
MNE-nr.: mne41284 
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Revisionspåtegning Revisionspåtegning Revisionspåtegning Revisionspåtegning ––––    intern revision 201intern revision 201intern revision 201intern revision 2017777    
 
Som repræsentantskabsvalgte interne revisorer har vi i tilknytning til den revision, der er foretaget af den eksterne revisor revideret 
årsrapporten 2017. Vor gennemgang har bl.a. omfattet afvigelse mellem regnskab og budget, gennemgang af udvalgte konti, 
vurdering af administrative rutiner samt læsning af bestyrelsesmødereferater m.v. 
 
Vi har ikke konstateret forhold, som har væsentlig indvirkning på årsrapporten. 
 
Dog vil vi påpege, at pt. ejes og administreres VL-Statistik hjemmesiden af Christian Forslund. I den forbindelse vil vi anbefale, at 
DVF udarbejder en aftale, hvoraf det fremgår, hvordan DVF i fremtiden sikrer sig den fulde kontrol over administrationen af 
systemet. 
 
Brøndby den 20. februar 2018 
 
 
Werner Lund     John Mørch 
Intern revisor     Intern revisor 
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Oplysninger om forbundetOplysninger om forbundetOplysninger om forbundetOplysninger om forbundet    

Dansk Vægtløftnings-Forbund 
Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 

Telefon: 43 26 24 80 

www.weightlifting.dk 

BestyrelseBestyrelseBestyrelseBestyrelse    

Erling Johansen   Formand 
Lene Dorrit Larsen  Næstformand 
Jeppe Nørgaard   Kasserer 
Anders Bendix Nielsen Eliteudvalg 
Allan Carlsen   Breddeudvalg 
Dorthe Salin Lauridsen Bestyrelsesmedlem 

RevisorRevisorRevisorRevisor    

Ernst & Young 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
Osvald Helmuths Vej 4 
2000 Frederiksberg 

BankBankBankBank    

Spar Nord og Fynske Bank 

MomsregistreringMomsregistreringMomsregistreringMomsregistrering 

Dansk Vægtløftnings-Forbund er som forening som hovedregel momsfritaget. 

 

    

    

    
    
    

    
    
    
    
    

    

    

    
    

 



  

 

Dansk Vægtløftnings-Forbund 

Årsrapport 2017 

 

8

LedelsLedelsLedelsLedelsesberetningesberetningesberetningesberetning    
 
 
Regnskab 2017 
 
Beretning 
 
Årets resultat viser et underskud på kr. 17.918,10 
Resultatet er dermed et underskud der er kr. 51.751,90 mindre end budgetteret, hvilket bestyrelsen 
betragter som et godt resultat. 
 
Det akkumulerede underskud skyldes primært det positive faktum, at en stadig bredere elite i DVF bl.a. 
har medført, at flere kvalificerer sig til internationale stævner. Herved er Eliteudvalgets udgifter blevet 
større end budgetteret. 
 
Dommerudvalgets budget er også overskredet hvilket alt overvejende skyldes køb af internationale 
dommerlicenser for indeværende Olympiade. Denne udgift burde rettelig deles over hele perioden (2017-
2020).  
 
På indtægtssiden skal noteres, at DVF i 2017 har modtaget tilskud til konsulentvirksomhed og 
medarbejderuddannelse fra Kulturministeriet hvilket ikke var budgetteret. 
 
 
for bestyrelsen 
 
 
________________ 
Erling Johansen 
Formand 
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Årsregnskab Årsregnskab Årsregnskab Årsregnskab 1.1.1.1.    januarjanuarjanuarjanuar    ––––    31.31.31.31.    decemberdecemberdecemberdecember    

Anvendt regnskabspraksisAnvendt regnskabspraksisAnvendt regnskabspraksisAnvendt regnskabspraksis    
 
Årsrapporten for Dansk Vægtløftnings-Forbund er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 
2010, kapitel 4 og 6 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, som modtager tilskud i 
henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål. 
 
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 
 
 
ResultatopgørelsenResultatopgørelsenResultatopgørelsenResultatopgørelsen    
 
Periodisering af indtægter og omkostningerPeriodisering af indtægter og omkostningerPeriodisering af indtægter og omkostningerPeriodisering af indtægter og omkostninger    
    
Der foretages periodisering af alle indtægter og omkostninger. Resultatopgørelsen er opstillet efter aktiviteter.  
 
BalancenBalancenBalancenBalancen    
 
Præmier og bøgerPræmier og bøgerPræmier og bøgerPræmier og bøger    
Lager af præmier og bøger optages til kostpris. 
 
TilgodehavenderTilgodehavenderTilgodehavenderTilgodehavender    
Tilgodehavender optages til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af 
tilgodehavende.  
 
GældGældGældGæld    
Alle gældsforpligtelser måles til nominel værdi. 
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Resultatopgørelse

Note Realiseret Budget Realiseret
2017 2017 2016

Indtægter
DIF-Tilskud 1 1.356.423 1.343.714 1.348.161
Præmier og bøger 5.800 10.000 8.800
Undervisningmin § 44 12.547 0 0
Renteindtægter 10.936 10.000 10.871
Indtægter i alt 1.385.706 1.363.714 1.367.832

Omkostninger
Eliteudvalg 2 251.051 170.500 219.120
Breddeudvalg 3 83.354 132.000 126.133
Aktivitetsudvalg 4 -9.554 38.000 -9.448
Crossfittudvalg 5 0 27.000 0
Uddannelsesudvalg 6 170 17.000 5.239
Dommerudvalg 7 44.638 20.000 29.609
PR-udvalg 8 8.183 2.000 0
Veteranudvalg 9 0 1.000 -1.843
Internationalt 10 13.100 19.000 20.800
Nationale møder 11 38.113 38.500 40.438
Bestyrelsesudgifter 12 5.569 9.000 10.918
Fælles 13 93.462 76.566 93.188
Administration 14 62.217 88.500 87.804
Lønudgifter 15 813.321 794.318 790.506
Omkostninger i alt 1.403.624 1.433.384 1.412.464

Årets Resultat -17.918 -69.670 -44.632
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note 2017 2016

Aktiver

Omsætningsaktiver
Præmier og bøger 25.603 62.684
Tilgodehavender 155.664 73.741

777.741 834.173
Omsætningsaktiver i alt 959.008 970.598

Aktiver i alt 959.008 970.598

Passiver

Egenkapital
Egenkapital, primo 667.474 712.106
Årets resultat -17.918 -44.632
Egenkapital i alt 649.556 667.474

Gældsforpligtelser
Skyldige- og forudbetale omkostninger 30.377 28.689
Periodeafgrænsning 0 0
Feriepengeforpligtigelse 115.738 92.916
Mellemregning DIF 163.337 181.519
Gældsforpligtelser i alt 309.452 303.124

Passiver i alt 959.008 970.598

Likvid beholdninger 
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Noter
Realiseret Budget Realiseret

2017 2017 2016

1 DIF-Tilskud

Ordinært tilskud 1.170.944 1.158.714 1.166.716
Præmier og bøger 170.000 170.000 170.000
DIF, elite-bredde fond 0 0 0
Kongres 15.479 15.000 11.445
DIF-Tilskud i alt 1.356.423 1.343.714 1.348.161

2 Eliteudvalg

EM-stævner - Indtægter -102.266 0 -81.804
EM-stævner - Udgifter 163.648 42.500 172.466
NM-stævner - Indtægter -41.494 0 -77.898
NM-stævner - Udgifter 94.509 56.000 140.284
Andre stævner 18.180 20.000 20.687
Træningssamlinger - Indtægter -97.400 0 -19.515
Træningssamlinger - Udgifter 133.353 30.000 42.757
Udvalgsmøder 1.797 0 1.604
Udvalgsformand 11.127 0 11.539
Diverse - Indtægter -2.600 0 -29.044
Diverse - Udgifter 39.436 0 38.044
VM - Indtægter -83.761 0 0
VM - Udgifter 116.522 22.000 0
Eliteudvalg i alt 251.051 170.500 219.120

3 Breddeudvalg

Udviklingskonsulent 69.329 90.000 112.865
Klubudvikling 20 10.000 0
Klubbesøg 0 0 45
Skoler og samlinger 12.009 27.000 3.765
Overvægtløftning 0 0 0
Skolesamarbejder 0 5.000 6.249
Udvalgsmøder 0 0 2.362
Udvalgsformand 177 0 848
Diverse 1.820 0 0
Breddeudvalg i alt 83.354 132.000 126.133
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Noter
Realiseret Budget Realiseret

2017 2017 2016

4 Aktivitetsudvalg

Danske mesterskaber - Indtægter -79.497 0 -87.375
Danske mesterskaber - Udgifter 66.856 14.000 73.875
CWC 0 0 600
Andre stævner - Indtægter -2.623 5.000 -3.150
Andre stævner - Udgifter 5.167 1.000 4.734
Regional stævner, øst - Indtægter -25.238 0 -18.315
Regional stævner, øst - Udgifter 24.017 5.000 11.763
Regional stævner, vest - Indtægter -25.200 0 -18.400
Regional stævner, vest - Udgifter 26.821 6.000 20.221
Klubtilskud 0 0 0
Udvalgsmøder 0 5.000 0
Udvalgsformand 143 1.000 0
Diverse 0 1.000 6.599
Aktivitetsudvalg i alt -9.554 38.000 -9.448

5 Crossfittudvalg

DM Styrkemangekamp 0 27.000 0
Crossfittudvalg i alt 0 27.000 0

6 Uddannelsesudvalg

Trin 1 0 5.000 5.239
Udvikling af kurser 0 5.000 0
Intern uddannelse 0 5.000 0
Diverse 170 2.000 0
Uddannelsesudvalg i alt 170 17.000 5.239
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Noter
Realiseret Budget Realiseret

2017 2017 2016

7 Dommerudvalg

Internationale forpligtigelser 36.766 10.000 24.934
Dommerkursus 3.531 9.000 4.675
Diverse 4.341 1.000 0
Dommerudvalg i alt 44.638 20.000 29.609

8 PR-udvalg

Foto 0 1.000 0
Diverse 8.183 1.000 0
PR-udvalg i alt 8.183 2.000 0

9 Veteranudvalg

Diverse, veteranudvalg 0 1.000 -1.843
Veteranudvalg i alt 0 1.000 -1.843

10 Internationalt

Kontingenter 12.392 13.000 17.927
Kongres, seminarer og lign 708 6.000 2.873
Internationalt i alt 13.100 19.000 20.800

11 Nationale møder

Repræsentantskabsmøde 17.971 25.000 21.847
Bestyrelsesmøder 16.905 10.000 14.287
Repræsentation 3.237 3.500 4.304
Nationale møder i alt 38.113 38.500 40.438
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Dansk Vægtløftnings-Forbund

Årsrapport 2017

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter
Realiseret Budget Realiseret

2017 2017 2016

12 Bestyrelsesudgifter

Formanden 4.492 4.000 9.178
Næstformanden 374 3.000 1.740
DIF kongres 703 2.000 0
Bestyrelsesudgifter i alt 5.569 9.000 10.918

13 Fælles

Hjemmeside + mail 23.349 2.000 855
WAS 3.538 2.000 1.483
Intern revision 1.329 2.000 1.126
Kollektiv forsikring 65.246 65.566 89.724
Klubudvikling og -besøg 0 5.000 0
Fælles i alt 93.462 76.566 93.188

14 Administration

Husleje 24.444 40.000 37.094
Kontorhold 9.168 13.500 23.873
Småanskaffelser 922 3.000 229
Transport mv 2.345 2.000 5.267
Ekstern assistance 25.337 30.000 21.341
Administration i alt 62.217 88.500 87.804

15 Lønudgifter

Løn mv 790.499 786.132 790.494
Reg feriepengeforpligtigelse 22.822 8.000 12
Forsikringer 0 186 0
Lønudgifter i alt 813.321 794.318 790.506
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Budget 2018 

  Indtægter 
 

  Indtægter 
 DIF tilskud 1.410.000 

Kontingenter 20.000 
Undervisningsministeriet § 44 11.000 
Renter 10.000 
Indtægter i alt 1.451.000 

  Udgifter 
 

  Eliteudvalg 
 VM senior 25.000 

VM junior 16.500 

EM senior 30.000 
EM U23 - junior 15.000 
EM ungdom 10.000 
NM senior - U23 35.000 
NM junior - ungdom 5.000 
Oder Pokal Junior 

 Træningslejr 30.000 
Diverse, eliteudvalg 10.000 
Eliteudvalg i alt 176.500 

  Breddeudvalg 
 Udviklingskonsulent 90.000 

Klubudvikling 15.000 
Ålholm vægtløftningsskole 

 Samling +17 mænd 10.000 
Træningssamling drenge og piger 20.000 
Skolesamarbejder 10.000 
Breddeudvalg i alt 145.000 

  Aktivitetsudvalg 
 DM individuel 2.000 

DM hold 7.000 
DM junior 1.000 
DM ungdom 1.000 
DM master 1.000 
DM begynder 1.000 
DM femkamp 1.000 



Regionalstævner, Øst 5.000 
Regionalstævner, Vest 6.000 
Øvrige stævner 1.000 
Stævnestyringspakke 5.000 
Udvalgsmøder, aktivitet 5.000 
Transport formand, aktivitet 1.000 
Diverse, aktivitetsudvalg 1.000 
Aktivitetsudvalg i alt 38.000 

  Crossfittudvalg 
 Crossfittudvalg i alt 5000 

  Uddannelsesudvalg 
 AKT kurser -10.000 

Efteruddannelse Trænere 5.000 
Lederkurser 35.000 
Trænerseminar 20.000 
Stævnestyringskursus 5.000 
Uddannelsesudvalg i alt 55000 

  Dommerudvalg 
 Dommer, international 10.000 

Dommerkursus 10.000 
Kontorhold, telefon mv 

 Diverse, dommerudvalg 
 Dommerudvalg i alt 20.000 

  PR Udvalg 
 Foto 500 

Jubilæumskonto 10000 
Diverse PR udvalg 500 
PR Udvalg i alt 11.000 

  Veteranudvalg 
 Diverse, veteranudvalg 1.000 

Veteranudvalg i alt 1000 

  Internationalt 
 Kontingenter 13.000 

EWF seminar 3.000 
IWF kongres 4.000 
Internationalt i alt 20.000 

  Nationale Møder 
 Repræsentantskabsmøde 20.000 

Bestyrelsesmøder 11.000 
Øvrige møder 3.000 



Repræsentation 3.000 
Nationale Møder i alt 37.000 

  Bestyrelsesudgifter 
 Formanden 6.000 

Næstformanden 3.000 
Kassereren 1.000 
DIF kongres 1.000 
Bestyrelsesudgifter i alt 11.000 

  Fælles 
 Reg vedr tidl år 
 Hjemmeside + Mail 15.000 

Kollektiv forsikring 41.165 
Revision 3.000 
Klubudvikling og -besøg 1.000 
Fælles i alt 60165 

  Administration 
 Husleje 30.000 

Telefon 6.000 
Porto 1.000 
Kontormøder 500 
Gebyrer 2.000 
Kopiering 3.000 
Kontorartikler 5.000 
Småanskaffelser 6.000 
Abonnement og licens 1.000 
Transport 4.000 
Diverse 1.500 
Ekstern assistance 30.000 
Administration i alt 90.000 

  Lønudgifter 
 Løn 781.600 

Ferietillæg 7.816 
ATP og lign 10.000 
Reg feriepengeforpligtigelse 8.000 
Forsikringer 186 
Lønudgifter i alt 807.602 

  Udgifter i alt 1.477.267 

  Årets Resultat -26.267 
 


	NY
	Web
	Samlet Beretning 2018
	Beretning for uddannelsesudvalget 2017/18

	DVF Årsrapport 2017 Final
	Budget 2018




