Bestyrelsesmøde DSU
Referat nr. 06/13
Dato:
Mødedeltagere:

Fraværende:
Referent
Dagsorden
Godkendelse af referat

29. april 2013
Mariann Vasbo
Jacob Fritsch
Pernille Gormsen
Camilla Lyngsø
Ingelise Blangsted
Karin Rigas
Vivi Poulsen
Karin Rigas
Dialog

Afholdelse af DM

Lederkurser

Forsommerkurset
2014

Camilla og Pernille er blevet indstillet til DIFs
internationale lederuddannelse. Kun 25 vil
blive udvalgt. Vi krydser fingre.
Aktiviteten gav underskud sidste år.
Aktiviteten var for dyr og det er en af
årsagerne til at løbere og klubber har trukket
sig. Flere klubber har fået forlænget is.
Alternativer undersøges. Deadline for

Beslutninger
Arbejdsmøde med udvalg og
ansatte udsendes til
deltagerne.
Referat fra bestyrelsesmøde
tilføjes navne på deltagere ved
arbejdsmøde med udvalg og
ansatte.
DM flyttes fra Hvidovre p.g.a.
en uafklaret økonomi.
Alternativer undersøges.

Deadline
1.5.2013

Ansvar
Vivi

1.5.2013

Karin

6.5.2013

Ingelise

Tilslutning og økonomi
undersøges med
aktivitetsudvalget, inden
beslutning om fortsættelse
eller ej træffes.

6.5.2013

Jacob

ISU shorttrack
koordineringsmøde
2015
Fratrædelser

Repræsentantskabsmøde med formøde

Æresmedlemmer
Spørgeskemaundersø
gelse

Forretningsorden
Kontrakter med
Longtrack landstræner

Kontorflytning

Ledelsesberetning og
regnskab.

reservation af is undersøges.
DSU er blevet spurgt om afholdelse af ISU
shorttrack koordineringsmøde i 2015. ISU
betaler.
Vi vil gerne sige tak for den tid, som Vivi og
Maria har været hos os, og undersøger
hvordan de hver i sær ønsker at markere
deres sidste dag som ansat i DSU.
Handlingsplan(er) fremlægges fra
bestyrelsen.

Æresmedlemmer blev kort drøftet.
P.t. er 8 spørgeskemaer indkommet.
Bestyrelser og trænere har gjort et stort
stykke arbejde for at svare og det er
prisværdigt og det er vi glade for.
Afventer til senere.
Nye kontrakter som erstatter de gamle
kontrakter underskrives hurtigst muligt, så de
stemmer overens med DIF projektets
organisering.
Kontoret gennemgås for at sortere hvad der
skal med over i det mindre kontor. Start den
11.5.
Jacob gennemgik ledelsesberetning og
regnskab.
Budgettets opbygning blev diskuteret,
således at budget og regnskab fremover er
kommunikerbart for klubberne.
Shorttrack ønsker eget udvalg og det skal i så
fald foreslås og godkendes på det ordinære
repræsentantskabsmøde, hvorefter et

Tilsagn fra bestyrelsen.

6.5.2013

Mariann
Formøde m/orientering og
debat kl.11-12.30, frokost
kl.12.30-13.30 og ordinært
møde kl. 13,30..
Arbejdsmøde for bestyrelsen
er aftalt til den 13.5.

6.5.2013

Dato for flytning aftales med
Vivi og klatreforbundet.
Forslag er midt eller ultimo
juni.

Ingelise

Jacob

Deadlines fra tidligere
referater.

Kommende møder i
DSUs bestyrelse

selvstændigt budget kan lægges.
Redaktionel ændring af DSU’s love 01.09.2013/ Mariann.
DanskatePortalen, indhent tilbud –
01.07.2013/ Camilla og Vivi
13.05.2013 Arbejdsmøde 17.30 - ?
22.05.2013 Bestyrelsesmøde 17.30

