
Referat 

 

Bestyrelsesmøde 

18. juni 2013 kl. 17 hos Lise – Ejderstedgade 18 2. th. 1761 København V 
 
 

Deltagere: Johannes Madsen (JM), Povl Lund Nielsen (PLN), Lise Usinger (LU), Ola Mattsson (OM), 

Mathias Bach Poulsen (MBP), Rikke Milbak (RM), Paul Lloyd Robsen (PLR), Rikke Halskov 
Vestergaard (RHV), Carsten Isaksen (CLI) 

Afbud:    
 

 

1 Opfølgning Ansvarlig: 

1.1 Aktionspunkter 
Gennemgang af listen  

  
 

1.2 Økonomi 
Ingenting 
 

RHV/JM 

1.3 Projekter 
Status fremsendt pr. mail 
 

KALK –  
Bestyrelsen bakker op om en deadline for færdiggørelse. 

15. juli (90 %)  -  10 % 1. august 

 
Uddannelseshus -  

Information om betalingsstruktur - Fuld Opbakning 
 

Beredskab - ingenting 
 

RHV 

2 Behandling/beslutning Ansvarlig: 

2.1 Samværspolitik 
 
Godt gennemarbejdet oplæg, som kommer rundt om det hele. Der var 

øsnker om en tydeligere opdeling af de enkelte punkter. 

 
Paul & Lise arbejder videre med oplægget til næste møde. 

 

RM 

2.2 Konkurrencepolitik 
 
De indkomne input til politikken blev debatteret. Derudover var der også en 

debat om politikkernes udformning generelt – specielt i forhold til mål og 
prioriteringer. Politikerne skal jo være et godt udgangspunkt for kontorets 

og de frivilliges arbejde. 

 
Paul (ansvarlig), Rikke M og Rikke V og Povl arbejder videre med politikken.  

 

PLR 



2.3 Vedtægtsændring 
 

Forslaget blev gennemgået og justeret få steder. Forslaget er nu klar til 
repræsentantskabsmødet. 

 

 

2.4 National Workshop 
Kontoret foreslår at vi opdeler NW i en politisk 

workshop/repræsentantskabsmøde og en træningsfestival. Oplæg til de to 
workshops udsendt pr. mail 

 
Bestyrelsen bakkede op om de to nye arrangementer: 

 

- Ola, Lise & (Johannes) arbejder videre med den Politiske dag i 
samarbejde med kontoret. 

 
- Paul & Mathias er med på sparring i planlægningen af træningsfestivallen. 

Kontoret er ansvarlig for arrangementet. 
 

 

2.5 Nye projektmuligheder for fremtiden 
 

Efter fremlæggelse af oplægget blev mulighederne debatteret. Projektet 

kunne omhandle faciliteter, træningskultur, uddannelse, frivillighed. Stort 
set alle områder, som DIF har udpeget vil det give mening at arbejde med. 

 
Der var enighed om at gå ud af breddedelen i fordelingsnøglen. 

 

Ola og Rikke deltager i møde med Jan Gudnitz og efterfølgende begynder 
processen om formulering af projekt. 

 

 

2.6 Club People 
 
Der var enighed om at arbejde videre med Club People, som et fælles 

administrationssystem for forbundet og alle klubberne. Der var grønt lys til 

at gå videre i arbejdet også økonomisk. Kontrakten skal dog forhandles 
specielt i forhold til bindingsperioden.  

 

3   

  
 

4 Eventuelt Ansvarlig: 

  
Næste møder: 
20 august (Refshaleøen)    kl. 17.00 
17. september 
1. oktober  

5. oktober – Heldags møde 
 
 

 

 


