DANSK SKØJTE UNION
Referat 06/12
Referat af bestyrelsesmøde onsdag, den 9. maj 2012 kl. 17.00 på Unionens kontor i Idrættens Hus,
Brøndby

Deltagere:

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

Afbud fra:

Odd Lausen (OL), Kim Rasmussen (KR),

Referent:

VP/KRA

Dagsorden:
Pkt. 1
Pkt. 2
Pkt 3
Pkt 4
Pkt 5

Indsigelser mod referat 05/12
Økonomi, herunder regnskab 2011/12 og budgetter 2012/13 og 2013/14
Repræsentantskabsmøde 2. juni 2012
HU
Orientering og mindre sager til behandling

Ad 1

Intet at bemærke

Ad 2

Regnskabet 2011/12 viser et underskud på 157.000.
Regnskabet er i øjeblikket til revision og er klar til underskrift på næste bestyrelsesmøde.
Budgettet fastholdes på nuværende niveau. I sæsonen 13/14 indføres der et
administrationsgebyr til Junior Grand Prix og Junior World Cup på 750 kr. Derimod
indføres der intet gebyr for EM, VM og OL. Man diskuterede endvidere kort muligheden
for et DSU sommerkursus i sommeren 14.

Ad 3

Der skal i forbindelse med repræsentantskabsmødet foretages redaktionelle ændringer af
lovene så de passer ift. indberetninger af medlemmer til DIF, som nu er senest 31/1, der skal
ikke længere sendes tal direkte til kontoret, da vi får dem fra DIF.
JA har valgt ikke at stille op som formand til repræsentantskabsmødet, men bestyrelsen har
henvendt sig til og fået tilsagn fra Wivian Hedegaard der tidligere har bestridt en række
poster inden for unionen og nu igen har fået tid til det store arbejde en sådan post er. Jonna
opstiller som menigt bestyrelsesmedlem og stiller derfor fortsat sin store erfaring til
rådighed for en kommende bestyrelse. Endelig har bestyrelsen fået tilsagn fra Mariann
Vasbo til hvervet som suppleant. Man diskuterede kort muligheden for kun at afholde
repræsentantskabsmøde hver 2 år og et møde med mere fokus på udvikling de øvrige år.
Bestyrelsen stiller til repræsentantskabsmødet et forslag omkring oprettelse af et
danseudvalg.

Ad 4

Information og debat omkring samarbejdsaftale med Dansk Rulleskøjte Union og ansøgning
til talentudviklingspuljen.
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Ad 5

Orientering fra sportschefen: Har afholdt evaluering med danskateløberne, der er udtaget
nyt hold, som kan ses på hjemmesiden. Næste uge deltager hun i Nordisk Projekt i Finland.
Vi har fået tildelt 4 Junior Grand Prix i næste sæson.
DIF´s vækst og udviklingsforum. Forslaget fra DIF omkring vækst og udviklingsforum for
de små forbund er indtil videre taget af bordet efter indsigelser fra de små forbund, men der
arbejdes videre med at revidere forslaget i forbindelse med DIF’s budgetmøde i efteråret.
AS har holdt evalueringsmøde med trænere, teknisk udvalg og aktivitesudvalget og havde
herfra 5 punkter med til bestyrelsen omkring mærkeprøver, præmieoverrækkelse til
konkurrencer, DM for 1 dansepar, lodtrækning til DSU konkurrencer samt konkurrencer i
DSU regi. Disse punkter blev ikke færdig debatteret og vil blive taget op på førstkommende
bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet.
Satser fastsættes på næste møde.

Mødet sluttede kl. 21.45
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