
 

Referat, 10. oktober 2022 fra kl. 21.00 – 22.00 

 

Fremmødte: Jesper Nielsen (referent), Tarik Setta, Mireille Enggaard Kempf, David Coupar, Michael Gandø 
Afbud: Søren Dall 

 

1) Siden sidst 

a) Mireille og Michael deltog i økonomimøde med DIF og andre specialforbund. 

b) Dato for DM 2023 kan ikke flyttes. Dette er ønsket, da der er flere forbund, der ikke mener 

datoen ikke er hensigtsmæssig. DIF er åben for at datoen kan rykkes fra 2024, men 

kontrakten med Aalborg løber til og med 2023. Der kommer intern dialog i DTaF om 

afholdelse af DM  

2) Økonomi  

a) David og Mireille arbejder intenst med drift af økonomi. Der er mange processer, der skal 

håndteres i nuværende situation. Det er en krævende opgave, som slider på begge. Der 

løbende dialog med revisor og DIF.  

b) David har hentet alle bilag for 2022 Der er yderligere mapper med bilag, som skal flyttes fra 

Ølgod. De sendes til vores kontor i Brøndby. 

c) Der er afholdte stævner, der endnu ikke er afregnet. Dette skal håndteres korrekt, hvilket 

kan give lidt ventetid i udbetalingen 

3) Opdatering økonomi og stillingsopslag 

a) Der er kommet fem ansøgninger. Stillingsopslaget er aktivt til og med 19. oktober. 

4) Jan Jørgensen sag hos digitaliseringsstyrelsen (Lukket punkt) 

a) Der har været henvendelse fra Jan om at få fjernet sin adresse fra alle dokumenter. Sagen 

drøftes med DIF 

5) Anmodning om sponsorat, se vedhæftede 

a) Sponsoratet bør være et lokalt ansvar og vi henviser til at søge den lokale kommune. 

Mikkel sættes på opgaven, i forhold til at hjælpe med at søge midler.  

6) Opdatering fra TEU-teknik 



 

a) Der har været afholdt møde med Landsholdsledelsen lørdag den 8. oktober. Mødet forløb 

konstruktivt med god stemning. Emner var økonomi, udøverkontrakt ift. beklædning, 

udeståender i kommunikation, ansættelse af sportschef og freestyletræner samt 

udtagelseskriterier. Der inviteres til opfølgende møde. 

7) Evt.  

a) Der er forespørgsel på tilskud til kommende stævne. Tarik sender oplæg. 

b) Der er forespørgsel på mulighed for at opstille hold-kampe til stævner. Dette skal drøftes. 

(David og Søren) 

 

 

 

 


