DANSK SKØJTE UNION
Referat 05/12
Referat af bestyrelsesmøde onsdag, den 11. april 2012 kl. 16.30 på Unionens kontor i Idrættens Hus,
Brøndby

Deltagere:

Jonna Andersen (JA), Flemming Grage (FG), Sven Lauridsen (SL),
Maria McLean (MMC), Vivi Poulsen (VP), Kamilla Banke Ravn (KRA)

Afbud fra:

Odd Lausen (OL), Kim Rasmussen (KR), Andrzej Strzelec (AS)

Referent:

VP/KRA

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

Indsigelser mod referat 04/12
Behandling af budget 2012/13 og 2013/14
Repræsentantskabsmøde 2. juni 2012
Orientering og mindre sager til behandling

Ad 1

Ordlyden til referatet fra sidste møde blev præciseret.

Ad 2

Underskuddet for det netop afsluttede regnskab bliver større end budgetteret. Der skal
skæres i udgifterne de kommende år for at få enderne til at hænge sammen.
Revisionen beder om forklaring på væsentlige afvigelser, dette er sendt ud til de enkelte
udvalg til kommentarer i dag. Der blev talt om justering af budgettet for de kommende år.
Det blev besluttet at tilmeldingsgebyr til DM sættes op med 100 kr.

Ad 3

Lovene skal ændres så de passer ift. indberetninger af medlemmer til DIF, som nu skal være
senest 31/1.
I år er der valg af formand, et bestyrelsesmedlem, en suppleant og formand for
aktivitetsudvalg, hurtigløbsudvalg og udviklingsudvalg.
Man diskuterede kort muligheden for kun at afholde repræsentantskabsmøde hver 2 år, men
fordele og ulemper skal gennemarbejdes nøjere.

Ad 4

Orientering fra Maria: Eliteudvalget er sammen med Maria i gang med disciplinanalysen,
første del forventes færdig til sommer. Danskatesamling i Århus den kommende weekend
og igen i maj i Rødovre. Alle trænere og dommere er inviteret til at deltage. Nordisk projekt
går godt og ISU’s Development Committee sender 5 observatører fra de sydøsteuropæiske
lande til den kommende samling i Finland.
Evaluering af danskate i den kommende uge.
Der er kommet 40 ansøgninger til danskate for sæsonen 2012/13
Det blev besluttet at vi ikke sender nogen repræsentanter til mødet for skøjtehalsledere og
medarbejdere.
Vivi orienterede om at Maria desværre blev syg op til VM, og at hun derfor deltog som
holdleder.

Mødet sluttede kl. 21.30
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