Bestyrelsesmøde DSU
Referat nr. 05/13
Dato:
Mødedeltagere:

Fraværende:
Referent:
Dagsorden
Møde med udvalgene

14. april 2013
Mariann Vasbo
Jacob Fritsch
Pernille Gormsen
Camilla Lyngsø
Ingelise Blangsted
Vivi Poulsen
Karin Rigas
Ingen
Karin Rigas
Dialog
Formiddagens møde med udvalgene,
Sportschef kunst, Landstræner longtrack og
Generalsekretær var konstruktive og idé-rige.
Der blev drøftet rigtigt mange vigtige områder
til brug for det videre arbejde frem mod en
handlingsplan for DSU. Der var holdninger,
henstillinger, ønsker og drømme og helt
konkrete ideer til fremtidens DSU. Der er
taget noter fra dialogen og de vil spille en
væsentlig rolle i det videre arbejde, både nu
og senere.
Stor tak til alle der deltog:
Mariann Vasbo,, Bestyrelse
Jacob Fritsch, Bestyrelse
Pernille Gormsen, Bestyrelse
Camilla Lyngsø, Bestyrelse
Ingelise Blangsted, Bestyrelse

Beslutninger

Deadline

Ansvar

Karin Rigas, Bestyrelse
Vivi Poulsen, Generalsekretær
Kurt Poulsen, Danseudvalget
KarenMai, Uddannelsesudvalget
Ann Aagaard, Aktivitetsudvalget
Jesper Carlson, landstræner longtrack
Maria McLean, sportschef kunst
Shorttrack udvalget kunne desværre ikke
deltage.
Godkendelse af referat Referatet blev godkendt tidligere.

Årsregnskabet
Kontoret/Bemanding Fællessekretariatet

Mulighed for at bytte til et mindre lokale med
et andet forbund. Det andet forbund skal efter
vores ja også sige ja.

Forretningsordenen

Bestyrelsen får DSUs forretningsorden
tilsendt af VPO, hvorefter vi kan redigere
og underskrive på næste møde

Projektaftale m/DIF

DIF projektet mellem Lontrack og
Speedskating Inline blev kort drøftet.
Projektet er allerede i gang og første
træningslejr er afholdt. Godt med tilskud fra
DIF til vores projekter.
Revision af Dansk Skøjte Unions love er
påkrævet.
Det tager tid og nås ikke inden det
kommende ordinære
repræsentantskabsmøde

Redaktionel ændring
af DSU’s love

Fremover godkendes referater
på mødet og med 2 dage efter
de er sendt til bestyrelsen.
Ledelsesberetning skal
indsendes til revisor
Vi siger ja tak til det mindre
kontor, indtil
fællessekretariatet muligvis
bliver en realitet.
Jacob forærede kontoret en
helt ny laserprinter. Tak for
det.
Gennemlæses, godkendes
eller ændres.

30.04.2013 Jacob
01.05.2013 Jacob/Vivi

01.05.2013 Bestyrelsen

Projektet blev underskrevet og
videresendt til Speedskating
Inline.

Interne frivillige ressourcer
søges til opgaven. Vivi har
tilbudt at hjælpe og AnneMette blev nævnt som en
mulig frivillig.

01.09.2013 Mariann

ISU Congress

DanskatePortalen

ISU-Youth Seminar om hvilke unge
ressourcer der kan
bygges videre på.
DIF’s årsmøde
Skypemøder

Kommende møder i
DSUs bestyrelse
Arbejdsmøde

Beslutning om deltagere tages ved et senere
møde. Forslag til kongressen skal indsendes
senest 1.09.2013.
Økonomisk udgift ved at lægge opkrævning til
Funskate, Solodans og isdans på portalen.
Pengene bliver tjent ind igen, ved at de rette
beløb bliver opkrævet. Vil spare udvalgene
for mange administrative timer
To unge har ansøgt. Ansøgningerne er sendt
til ISU og begge er blevet godkendt. ISU
dækker alle omkostninger og vi får inspiration
til Danmark. Den form for anerkendelse skal
vi gøre mere ud af.
4.05.2013
Bestyrelsen har valgt at afholde nogle møder
over Skype. Første møde blev afholdt 27.03.
om spørgeskemaer.
29.04.2013 Arbejdsmøde for bestyrelsen
22.05.2013 Bestyrelsesmøde
Bestyrelsen fortsatte i et arbejdsmøde.
Konkrete næste skridt frem mod en
handlingsplan blev drøftet, der blev uddelt
opgaver og fastsat et næste arbejdsmøde.

OK til en ramme på 15.000,til. Indhent tilbud på alle
aktiviteter der mangler og der
vælges de aktiviteter der er
vigtigst.
Tillykke til Cecilie Emilie
Rendtorff og Maria Bækgaard
Kjær.

01.07.2013 Camilla/Vivi

Ingelise og Jacob deltager.

24.04.2013 Kamilla

