DANSK SKØJTE UNION

Referat 10/12
Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. september 2012, kl. 17.00 på Unionens kontor i
Idrættens Hus, Brøndby
Deltagere: Wivian Hedegaard (WH), Flemming Grage (FH), Sven Lauridsen (SL), Jakob
Fritsch (JF), Mariann Vasbo (MV), Andrzej Strzelec (AS)
Maria McLean (MMC)
Vivi Poulsen (VP)
Referent:

WH

Dagsorden:

Pkt. 1.

Indsigelser mod referat 09/12

Pkt. 2.

Orientering fra sportschefen

Pkt. 3

Godkendelse af udvidelse af Eliteudvalget til 5 personer

Pkt. 4

Behandling af ansøgning fra OSK vedr. dispensation

Pkt. 5

Behandling af skrivelse fra FFSG

Pkt. 6

Økonomi, herunder konsekvensanalyse v.10% besparelser

Pkt. 7

Behandling af forslag fra FunSkate Udvalget
- BN’s stilling

Pkt. 8

Behandling af brev fra SKK

Pkt. 9

Orientering fra formanden

Pkt. 10

Orientering fra generalsekretæren

Pkt. 11

Diverse

Ad dagsorden
Ad 1

Referatet blev godkendt med følgende rettelser:
Det er teknisk udvalg der laver mærkeprøve insktruktions video
Bestyrelsen besvarer spørgsmål fra AU direkte til udvalget
Maria Bækgaard deltager som teknisk specialist ved Junior Grand Prix i Zagreb og
som DRO ved Junior Grand Prix i Linz
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Ad 2

MMC er igang med at indsamle træningsplaner, men det går trægt med at få dem
indsamlet.
MMC bad bestyrelsen diskutere, om man skal have standarder og krav til
uddannelse for de udenlandske trænere der i klubberne underviser
kraftcenterløbere – samt undervisere i øvrigt.
MMC opfordrede bestyrelsen til at undersøge muligheden for kurser for
klubbestyrelser, således at de kan blive uddannede i at være arbejdsgivere. WH
undersøger kursusmuligheder hos DIF.
MMC opfordrede bestyrelsen til at diskutere i hvilken man skal gå og hvilke mål
DSU har for fremtiden. Da målene hænger sammen med budgettet, blev man enige
om, at man har en indikation, når man i detaljer har gennemgået alle budgetterede
udgifter. Man håber på, at dette arbejde kan være afsluttet indenfor en måned.
Endvidere orienterede MMC om Danskate i Esbjerg, Nordisk Projekt,
Mærkeprøvegennemgang og resultaterne fra de 2 JGP konkurrencer, hvor danske
løbere deltog.

Ad 3

Eliteudvalget er fuldt besat med fire medlemmer, og har som sådan ikke brug for at
blive udvidet, men man syntes, at det ville være en styrke, hvis man af og til kunne
benytte sig af interesserede personer på konsulentbasis.

Ad 4

Odense Skøjteklub skal dokumentere hvilke polske mærkeprøver William Karl
Moriggi har bestået i Polen, og at de svarer de til Basic I og Basic II i Danmark
(elementer og friløb). William skal have bestået broncemærket ved en mærkeprøve
- inden han kan stille op i en konkurrence (debs). Ved konkurrencer vil han blive
bedømt, men han har ikke har mulighed for at indgå i placeringsranglisten, før han
har opholdt sig i Danmark i et år.

Ad 5

Brev fra FFSG omhandler de skærpede krav til deltagelse i OL og VM. DSU deler
holdningen i FFSG’s brev samt breve fra andre nationer med samme indhold, da de
omtalte nye krav især vil ramme de små nationer og udviklingen af sporten her.
Bestyrelsen blev enige om at kontakte de øvrige nordiske lande for at høre, hvad
deres holdning til brevet er.

Ad 6

Det blev besluttet at FG og JF gennemgår analyser og konsekvenser af
besparelser for de forskellige udvalg, sportschef og administration - for at kunne
danne sig et indtryk af udgifterne. Man håber, at arbejdet kan være afsluttet
indenfor en måned.

Ad 7

I sagen om en afskediget klubtræner blev det besluttet at vedkommende indtil
videre har karantæne.

Ad 8

SKK har sendt sagen i Ordens- og amatørudvalget.

Ad 9

Planlægningen af jubilæumsarrangementet har været forsinket p.g.a. flere afbud fra
løbere, men man regner med at kunne udsende program og opgaver til klubberne
først i næste uge.
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Vojens, Herning og Silkeborg er de næste klubber i rækken af klubbesøg, og der
bliver fulgt op på mødet med idrætskonsulenten i Odense Kommune
Ad 10

Bestyrelsensen bevilgede en computer til Funskate udvalget.
En kontaktpersons rolle er at være bindeled mellem det enkelte udvalg og
bestyrelsen.
DIF har meddelt, at der ikke er noget til hinder for at Jyske Mesterskaber for
fremtiden kan kaldes ”Mesterskaber for Fyn og Jylland”.
DIF har indkaldt til møde med de små forbund (under 2000 medlemmer) tirsdag
den 11. september. WH og VP deltager.

Ad 11

SL kom med en idé om at åbne for Funskateløbere under forsommerkurset.
Desuden kom SL med en mængde idéer til at tiltrække sponsorer. SL vil kontakte
det tidligere sponsorudvalg for at høre om deres erfaringer

Mødet sluttede kl. 22.30. Næste ordinære bestyrelsesmøde er onsdag den 10. oktober 2012,
kl.17.00.
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