DANSK SKØJTE UNION
Referat 08/12
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag, den 13. juni 2012, kl. 17.00 på Unionens kontor i
Idrættens Hus, Brøndby

Deltagere: Wivian Hedegaard (WH), Flemming Grage (FH), Sven Lauridsen (SL), Andrzej
Strzelec (AS), Jakob Fritsch (JF), Mariann Vasbo (MV), Maria McLean (MMC),
Vivi Poulsen (VP) Jonna Andersen (JA)
Afbud fra:

Ingen afbud.

Referent:

WH
Som første punkt - og uden for dagsorden - orienterede Jonna Andersen fra mødet
i AU den 2. juni 2012. Der blev stillet en del spørgsmål, som bestyrelsen vil tage op
på bestyrelsesmødet den 8. august. Efter orienteringen takkede bestyrelsen Jonna
Andersen for det arbejde, hun har udført som formand for DSU.

Dagsorden:
Pkt. 1
Pkt. 2.
Pkt. 3
Pkt. 4
Pkt. 5.
Pkt. 6.

Indsigelser mod referat 07/12
Økonomi
Orientering fra Sportschefen
SKK/Kalle Strid’s skrivelser
Orientering og mindre sager til behandling
Evt

Ad. 1

Referat er under udarbejdelse.

Ad. 2

De penge der i budgettet er afsat til Danseudvalg overføres til Teknisk udvalg .
Danseudvalg forbliver et ”ad hoc” udvalg under Teknisk udvalg.
Der tages stilling til brug af udviklingskonsulent, når WH har besøgt alle klubber.

Ad. 3

Sportschefen orienterede om, at hun i øjeblikket arbejder på NDP rapporter,
samlingen i Esbjerg samt målsætninger og årsplaner for landsholdsløbere.
Det er obligatorisk for alle landsholdsløbere - uden undtagelse - at deltage i
træningssamlingerne.
Løbere til OL bliver udtaget af DIF og DIF kan beslutte først at udtage løbere en
måned før afholdelse af OL. Bliver man udtaget, kan man i visse tilfælde modtage
støtte fra Team DK. DSU indstiller løbere til OL i august 2012.
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Ad. 4

Jakob Fritsch forlod mødet, da han er part i sagen med SKK og Kalle Strid.
Brev til SKK og Kalle Strid blev udarbejdet. Kalle Strid skal give Eliteudvalget en
undskyldning for en mail afsendt i forbindelse med Nicoline Fritschs optagelse på
kraftcenter. I forbindelse med illoyale udtalelser om DSU på Nordisk Samling i
Finland, skal Kalle Strid gøre sig bekendt med - og tilslutte sig ISUs Code of Ethics.
Bestyrelsen opfordrer til møde med DSU’s bestyrelse, Eliteudvalg, SKK og Kalle
Strid inden 9. august 2012.

Ad 5

Den nye bestyrelse skal tiltræde DSU’s forretningsorden. Hvert bestyrelsesmedlem
fik udleveret et eksemplar til gennemlæsning. Kommentarer udbedes senest 20.
juni 2012. Forretningsordenen underskrives på bestyrelsesmødet den 8. august
2012. Bestyrelsen skal samtidig tiltræde ISUs Code of Ethics.
Vivi Poulsen, Flemming Grage og Wivian Hedegaard deltog i et orienteringsmøde
med DIF angående talentudvikling. DIF havde indkaldt til mødet for at se, om den
samarbejdsaftale DSU/DRU har indgået kunne resultere i et samarbejde mellem
DSU/DRU og DIF om eliteudvikling i Long Track. Landstræner for Inline
speedskating og Long Track speedskating, Jesper Carlson, fremsender et forslag
med flere detaljer til et evt. samarbejde.
Gebyrer:
For løbere udsendt af DSU til alle internationale konkurrencer med undtagelse af
EM, VM, Junior VM og OL opkræves et gebyr på kr. 750,-.
Mærker:
Basic mærker:
Bronce:
Sølv:
Guld:
Klubmærker

kr. 60,kr. 150,kr. 150,kr. 150,kr. 30,-

Licenser:
kr. 500,- for 2012/13.
Beløbet er ikke steget siden 2007, så man skal regne med, at det stiger fra næste
sæson som led i den almindelige prisudvikling.
Hurtigløbere der løber på Genforeningspladsen betaler halv licens - kr. 250,-. Dog
betaler hurtigløbere der deltager i internationale konkurrencer fuld licens.
Tilmeldingsgebyrer til nationale konkurrencer og mesterskaber vil blive behandlet
på bestyrelsesmødet den 8. august 2012.
Jacob Fritsch blev valgt som kontaktperson til AU. Resten af posterne fordeles på
næste bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen bevilgede AU en ny bærbar computer. Birgitte er trådt ud af udvalget,
og man har tidligere benyttet hendes private computer
Bestyrelsesmøder afholdes den 1. onsdag i hver måned kl. 17. Første møde i
sæsonen afholdes den 8. august 2012, kl. 17. Møde med udvalgsformændene
afholdes den 24. august 2012.
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Ad 6

Eventuelt:
a. Det skal være en fast politik, at alle landsholdsløbere er ens klædt ved deltagelse i
internationale konkurrencer. DSU håber, at Carlsbergs Mindefond samt Hummel vil
bidrage til, at det kan lade sig gøre. Hvis man modtager hhv. penge og/eller
sponsorat er det DSUs prioritet at have et sæt klar til de første konkurrencer i
sæsonen.
b. Aktivitetsudvalget beder klubberne byde ind på de forskellige arrangementer så
hurtigt som muligt, da aktivitetsplanen skal færdiggøres.
c. Der skal følges op på igangsætning af den elektroniske tilmelding..
d. Jubilæumskrusene er færdige og kan sælges for kr. 30,-. De sælges første gang ved
sommerkursus i Odense 23.-24. juli og 27.-28. juli i Esbjerg. Vivi Poulsen står for
salget af krusene.
e. Afslag om støtte fra Augustinusfonden til festligholdelse af jubilæum den 1.
december 2012 i Rødovre Skøjte Arena og 9. december 2012 i Gigantium i Ålborg.
Program for jubilæumsshow samt rollefordelinger udsendes snarest til klubberne.
f. For fremtiden deltager et medlem fra AU som observatør ved mærkeprøver.
g. Det blev foreslået, at DSUs bestyrelse og officials får ens jakker, så man er let
genkendelige ved konkurrencer etc. De røde jakker fra Ticket to Heaven kan evt
bruges.

Mødet sluttede kl. 22.30
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