
 

 

Bestyrelsesmøde online 1. marts 2022, kl. 20.15 – 22.15 
 
Fremmødte: Mireille (Referent), Tarik, Bodo, David, Søren, Jesper, Michael 

1. Drøftelse af Ukraine krisen  

Gennemgang af formandens møde med DIF mandag aften. DIF anbefaler forbund og klubber til ikke at 
have idrætsligt samkvem med Rusland og Hviderusland i Danmark. Vi tager fat i Belgien og Korea for at 
få en afklaring hurtigst muligt i forhold til Belgien Open og VM i Korea.  

2. Bestyrelsen mødes igen i morgen kl. 21:00 online til videre drøftelse Af konsekvenserne af krisen i 
Ukraine 

3.   Kurser i forbundet - få deltagere 

På det kommende kursus – ”1-2-Træner” d. 26. februar i Roskilde er der pt. 17 deltagere, og 
bestyrelsen godkender at dette kursus, og kun dette kursus, gennemføres på trods af at der er risiko for 
at det giver underskud. Dette besluttes bl.a. fordi at det væsentligt at forbundet kommer i gang igen 
efter de sidste corona nedlukninger. Michael Gandø kigger på budgettet og de estimerede udgifter, og 
om vi fremadrette kan ændre kravene til antallet af minimumsdeltagere. 

4. Kommende rep. møde - hvem ønsker at blive i bestyrelsen 

Et enkle bestyrelsesmedlem mangler sin stillingtagen. Kort drøftelse om arbejdet generelt i bestyrelsen. 
Arbejdet fremadrettet skal struktureres mere effektivt, og det enkelte medlem skal i højere grad tage 
stilling til egen indsats i den kommende periode i bestyrelsen. Enighed om, at der har været 
udfordringer, og corona kan være en medvirkende årsag.  

Drøftelsen fortsætter på fysisk møde.  

5. Kort resume af Esbjerg Cup 

David har fremsendt udtalelse fra Carsten Stigers, som gennemlæses. Enighed om at stævnet var en 
succes og det var dejligt at være tilbage uden coronarestriktioner. Vi mangler fortsat en stævneleder i 
teknik, og vores kampudstyr software er ikke opdateret - det bliver gjort inden næste stævne.  

På Puljebanen har der været en udfordring at score elektronisk, da børnene har haft svært ved at score 
point. Efter middag blev det besluttet at trykke point manuelt. Dette fungerede og blev godt modtaget. 
Fremadrettet til puljestævner bliver det dommerne der trykker point.  

Det besluttes at der skal laves en funktionsbeskrivelse for hvilke funktionsposter der skal være for at 
afholde et stævne - Bodo og Søren er på opgaven. 

6. Evt. - Kort drøftelse af tekniklandsholdet udtagelse til VM  

Jesper orienterer om processen for udtagelse af udøvere til VM, VM generelt, strenge corona 
restriktioner, og en evt. flytning af VM til efter sommeren.  


