DANSK SKØJTE UNION
Referat 12/12
Referat af bestyrelsesmøde onsdag, den 7. november 2012 kl. 17.00 på Unionens kontor i Idrættens Hus,
Brøndby
Deltagere:

Wivian Hedegaard (WH), Sven Lauridsen (SL), Andrzej Strzelec, (AS)
Jacob Fritsch (JF)
Vivi Poulsen (VP)

Afbud fra:

Flemming Grage (FG), Mariann Vasbo (MV)

Referent:

VP

Dagsorden:
Pkt. 1
Pkt. 2
Pkt. 3
Pkt. 4

Behandling af klagesag/SKK til Amatør- og Ordensudvalget
HU og DIF Eliteprojekt
Status Solodans
Orientering og mindre sager til behandling

WH meddelte, at referat nr. 11/12 fra mødet den 10. oktober 2012 ikke var færdigt, da der p.t. er stor
travlhed med jubilæumsarrangementet, oprettelse af nye klubber, hvervning af nye medlemmer og åbent
hus arrangement i klubberne.
Da FG måtte melde afbud p.g.a. en knæoperation, blev der ikke drøftet økonomi på mødet.
Ad 1

Selve klagesagen er opdelt i 2 punkter, hvoraf det ene drejer sig om AS’s habilitet i
bestyrelsesarbejdet. Dette punkt blev taget op, og der var flertal for at AS ikke ses at være
inhabil i denne sag.
Derefter blev selve klagesagen drøftet, og der sendes et svar til Amatør- og Ordens udvalget
inden udløbsfristen d. 23. november 2012..
Under denne drøftelse rejste JF sig i protest og meddelte, at han trådte ud af bestyrelsen og
forlod derefter mødet.

Ad 2

Dette punkt udgik, da projektet skulle fremlægges af JF på udvalgets vegne.
VP kontakter DIF.
.
Aktivitetsudvalget havde anmodet om en præcisering af om Solodans M-løbere skulle
deltage ved DM. Dette blev bekræftet, under forudsætning af at der kan sættes et forsvarligt
dommerpanel.

Ad 3

Ad 4

WH har aftaler med Fredericia og Holbæk om stiftelse af 2 nye klubber. I den forbindelse
blev det besluttet, at nye klubber med tilhørsforhold til udendørs kunstfrosne baner skal
betale et årligt kontingent til DSU på kr. 25,00 pr. år de første to år.
WH fremlagde status for jubilæet.
WH orienterede om, at Kanal Sport, der har til huse i Idrættens Hus, sender 5-6 timers live
fra både jubilæumsshowet og DM.
Kontoret havde fået en henvendelse fra en klub, om hvorvidt de kan være medlem af DSU,
såfremt de ingen medlemmer har. Efter DIF’s regler kan man registreres med 0 medlemmer
i et år, og såfremt man det efterfølgende år stadig har 0 medlemmer, slettes klubben af DIF.

Mødet sluttede kl. 21.30
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