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Bestyrelsesmøde 5/2017

Referat
20/06 2017 kl. 12.00 – 16.00 Idrættens Hus Brøndby
Deltagere
Karsten Munkvad (KM), Torben Dan Pedersen (TDP), Søren Munch (SM), Svend Lykkemark
Christensen (SLC), Henning Blok Madsen (HBM), Mikkel Hansen (MH), Tanja Ravnholt (TR),
Jakob Larsen (JAL), Kirse Ellegaard (SKE)
Afbud: Birthe Steenberg (BS)
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Gennemgang af dagsorden
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Økonomi

3

Strategiplan

• Opfølgning på seneste referat
I forlængelse af dialog med flere komitemedlemmer drøfter bestyrelsen indledningsvis,
hvordan vi styrker komiteernes funktion, rekrutterer kompetencer hertil og sikrer
kontinuitet, samt hvad der er den optimale medlemsstørrelse. Opbakning til forslag om
’jobopslag’ og personlig henvendelse (i langt videre omfang end i dag), samt fokus på
konkret og overskueligt kommissorium; årshjul og mødeplan. Ovenstående er ikke
beslutningspunkt, blot opsummering af drøftelse.

• Status
Bestyrelsen forventer, at regnskab 2017 ender ved det budgetterede overskud.
• DIF Økonomiaftale
DAF udvider nuværende aftale med DIF økonomi om økonomihåndtering pr. 1/7. En
endelig implementering vil ske pr. januar 2018, men der er aftalt fordeling af opgaver og
processen iværksættes så småt her i juni.

•

Status
DAF får indstilling til høring 7/8, med deadline for indgivelse af høringssvar 21/8.
Bestyrelsens medlemmer har til dagens møde forholdt sig til tre spørgsmål pba. DAF
strategiindstilling. Følgende er udpluk af bestyrelsens svar:
Hvor ser du den største forandring ift. dansk atletik i dag?
Ved at sænke barrieren – gøre atletikken tilgængelig – hvad angår øvelser, konkurrence,
reglement
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At anerkende de klubber, der ikke har eliteatleter
At DAF får mulighed for at handle på egen hånd
Et opgør med ’plejer’
Tranformation; et opgør med barrierer og begrænsninger
Hvor ser du den største mulighed?
Vækststrategi; hul igennem via Skole OL
Skole OL som aktivitet, der synliggør klubber
Åbne for at dyrke atletik som ’2. idræt’
Ubegrænset J
Tydeliggøre, at klubberne ikke forventes at ændre alt, men koble konkrete tiltag med
strategiske mål
At aktivere deltagere i antal (skole OL og motionsløb) uden sportslig sidestykke
Hvor ser du den største udfordring?
’Brohovederne’ for implementering. Dialog & erfaringsudvikling klubber imellem
Fælles fodslag om, hvordan vi arbejder strategisk, fx mod bredde eller elite
Risiko omkring økonomistyring, jf. kompleksitet i projektengagementer og
afhængighed af eksterne partnere
At gøre de strategiske planer vedkommende for klubberne
Hvordan vi får gjort op med ’plejer’; frygten for at fejle i det nye
At klubledere træffer valg der – evt. på sigt – kan komme klubben og sporten til gavn
Vedholdenhed og fastholdelse af mind-set; at bevare gejst og målrettethed på vejen
mod mål og forandringer, der har et sigte langt udover 4 år
Møderammen for næste DAF bestyrelsesmøde 23/8 udvides; med start kl. 14.00-21.00
•

Opfølgning på Workshops øst/vest
De strategiske planer for dansk atletik for de kommende 4 år blev fremlagt ved to
møder. Der blev følgende talt om:
ü Vigtigheden af tiltag som reduktion af mesterskabsdage, der kan frigive ressourcer
i klubberne for at muliggøre afprøvning af nye aktiviteter, eksperimenter med nye
stævneformer mm.
ü Ønske fra klubber om ’manualer’ og andre former for skriftlig hjælp til fx
stævneafholdelse og klubsamarbejde.
ü Afstand mellem visioner og praktisk klubhverdag, og muligheder for at synliggøre,
hvordan nuværende klubaktiviteter bidrager irt. de strategiske mål.
Fremmødet ved de to workshops var desværre begrænset, og bestyrelsen drøftede her
ved mødet, hvordan den fremover kan inddrage klubberne; bl.a. ved direkte
henvendelse til klubber og kraftcentre om repræsentation, samt ved emne/eventbaserede workshops.
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Drøftelse af forslag til DAF love & bestemmelser
Strategiplanens målsætninger implicerer en tilpasning af DAF’s love og regler.
Processen vil blive drøftet yderligere ved næste bestyrelsesmøde, og til en start ønsker
bestyrelsen at nedsætte en projektgruppe, der skal udarbejde ændringsforslag til bl.a.
§6 vedr. startret og licens, samt evt. konsekvenser.
JAL/SKE laver indstilling til nedsættelse af arbejdsgruppe og ramme for opgaven.
Deadline: indstilling til næste bestyrelsesmøde 23/8.
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Drøftelse
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Orienteringer
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Eventuelt

• Drøftelse af tema ved Atletikkens Årsfest
Frivillighed – Rekruttering af flere hænder
Tidsramme 16.00-18.30. Forskellige vinkler og cases:
Skole OL Cross (1 time). Cases (1,5 time). SKE & SLC arbejder videre med program

•
•
•
•

VM Cross
Royal Run
Skole OL
Nyt fra komiteerne, jf. pkt. 1

Underskrivning af årsregnskab

28/06 2017 SKE
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