Dansk Atletik Forbund
Idrættens Hus, Brøndby stadion 20, 2605 Brøndby
+45 4326 2308

daf@dansk-atletik.dk

Dansk Atletik Forbunds årsmøde 29. oktober 2017
Fænø-Sund, Middelfart

Beslutningsreferat
DAF formand Karsten Munkvad byder velkommen til forsamlingen og indleder Dansk Atletik
Forbunds årsmøde med at bede alle til stede om at finde én person de ikke har talt med
længe og tage en kort snak om deres engagement i vores sport.

1. Valg af dirigent
Willy Rasmussen vælges til dirigent af DAF årsmøde 2017
2. Valg af stemmetællere
Finn D Andersen, Niels Chr. Bendixen og Kirsten Bergmann vælges til stemmetællere.
3. Godkendelse af stemmeberettigede
Der er 60 deltagere i salen, heraf er 43 stemmeberettigede.
4. Formanden aflægger bestyrelsens årsberetning til godkendelse
Forsamlingen indleder med at mindes afdøde kammerater fra atletikken; Kai Faurschou 66
år, Wicki Hartwig 65 år, Niels Saaby 59 år.
Karsten Munkvads beretning tager afsæt i atletikken som sportens fundament, dens
mangfoldighed og brandingpotentiale; og samtidig de forventninger der er til dansk atletik,
fra egen, og ikke mindst omverdenens side på baggrund heraf.
Karsten beretter om aktuelle udfordringer og muligheder omkring bl.a. atletikanlæg,
klubudvikling, skole OL, og nævner særlige nedslag fra året:
Kulturministerens pris til Sara Slott Pedersen, for hendes præstation ja, men i særlig grad for
at være rollemodel og en fornem repræsentant for dansk foreningskultur.
Bestyrelsens ambitioner for forbundet fremgår af den indgåede 4-årige Strategiaftale med
Danmarks Idrætsforbund; Strategiaftalen ligger i den samlede DAF Strategiplan som
fremlagt i årsmødematerialet. Bestyrelsen vil fornyelse og nytænkning:
• Nye unge ansigter på vej ind i bestyrelsen
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•

AtletikTV med livestream fra stævner og events; en satsning der for alvor skydes i gang
med en fuldtidsansættelse i DAF administration
• Nye perspektiver for atletikken via dialog med DGI Landsstævne
• Fortsat positivt samarbejde med Team Danmark
• ”Make Sports Happen” i samarbejde med DIF, en Event- & projektlederuddannelse for
unge, der nu omfatter alle idrætter
• Roster Athletics
• Kronprins Frederik fejrer sin 50 år fødselsdag ved ”Royal Run” 21. maj
• VM Cross
Fællesskab og samarbejde vil være centralt fokus fremadrettet; med ønske om i 2018 at
holde en trænerkonference; og en fælles samling med bestyrelse, komiteer og
projektgrupper, for behandling af gårdsdagens mesterskabsdebat til et nyt
mesterskabsprogram mhp. implementering i 2019.
På vej næste år er også nyt navn og nyt logo, der skal indramme både tradition og fornyelse.
Formanden afslutter med at beklage fraværet af to bestyrelsesmedlemmer, hhv. Svend L
Christensen og Birthe Steenberg, der ikke kunne komme. Herefter rettes en stor tak til hele
forsamlingen for at være tilstede i dag, og for at være en del af dansk atletik, hvor vi i de
kommende år vil arbejde sammen i fællesskab for den nye vision: Dansk Atletik – Din sport
hele livet!
Forsamlingen har herefter lejlighed til at kommentere den mundtlige beretning

• Martin Roald-Arbøl, Teknisk komite:
Teknisk komite ønsker kvaliteten af arrangementer og event højnet; bl.a. ved teknisk
delegerede til alle DM, samt jury og officials udpeget af Teknisk komite. Komiteen
udarbejder en indstilling til bestyrelsen.
Kan DAF i højere grad fortælle og synliggøre for kommunerne, hvad det kræver og med
hvilke midler der kan etableres (skole)atletikfaciliteter?
Klubber opfordres til tidligt i fasen ved anlægssager at kontakte DAF af hensyn til
stadioncertificering.
• Kirsten Onsberg, Hvide Sande KFUM:
Opfordrer til at se på geografi og transport ved inddeling af klubber i ATK-TC. Positivt, at der
er kommet nye faciliteter i Hvide Sande.
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• Susanne Jensen, SG Atletik/DGI:
Er glad for det øgede samarbejde mellem DAF og DGI, da det langt hen ad vejen er de
samme udøvere, rammer og klubber. Samarbejdet er indledt med masters, men ser også
frem til at indlede samarbejde om ungdom.
• Peer Bagge, Korsør AM:
Mangler en stemme fra DAF i relation til det politiske ønske om lukning af Broløbet.
• Kirsten Bergmann, Herning GF/AM:
Er glad for de nye toner fra formanden, særlig omkring stadionatletikken.
• Jakob Larsen, direktør:
o Problematik ift. geografisk klubplacering i ATK-TC bringes videre
o Vedr. sagen om Broløbets potentielle lukning har DAF rettet kontakt til det
pågældende ministerie. DAF’s tilgang er en ’samlet stemme’ sammen med DIF og
DGI
Beretningen godkendes herefter enstemmigt.
Årsmødets dagsorden afbrydes kort for at give ordet til Hans Natorp, DIF næstformand og
DIF’s kontaktperson til DAF.
Som forbund sætter Dansk Atletik positiv dagsorden for Good governance; DAF udviser
diversitet, er innovative og motiverer til idræt og bevægelse. DAF er gode til at lave Skole OL
– bliv ved med det!

Ligesom atletikklubber er en del af DAF – som det blev nævnt af Karsten – så er de 62
specialforbund en del af DIF; og det er vigtigt at se dette som en partnerskabsrelation.
Hans pointerer, at DAF med fordel kan kontakte kommunerne og opfordre til at udarbejde
en facilitetsstrategi på kommunalbasis.

5. Bestyrelsen fremlægger revideret regnskab for 2016 til godkendelse
Regnskab for 2016 fremlægges af direktør Jakob Larsen. Regnskabet viser et positivt
årsresultat på kr. 534.000,-. Forbundets soliditet og egenkapital er fortsat lav, dog bedre end
sidste år og i den rigtige udvikling. Nedslag:
• Sponsor- og fondsindtægter er store i betragtning af forbundets størrelse, hvilket
skyldes, at DAF har nogle produkter, der har interesse udover egne rækker
• Den store divergens mellem budget og regnskab bunder i regnskabsmodellerne, der
placerer poster forskelligt
• Likvidbeholdningen er fortrinsvis bundne fondsmidler, der står til at anvendes i planlagt
projektregi
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•
•

Egenkapitalen er bedret siden forrige års regnskab
Omkostningsudviklingen skal ses i lyset af, at DAF’s samlede stab er øget de senere år til
nu 20 ansatte. DAF ’administration’ forstået som ansatte udenfor projekter er og dog
ikke øget
Se særskilt præsentation på DAF hjemmeside under årsmødematerialet: Regnskab 2016
Kommentarer til regnskabet

• Knud Høyer, Masters komite:
Masters komite ønsker en aftale om, at udgifter ved internationale mesterskaber modsvares
af indtægter fra det nationale deltager-fee. Og komiteen vil samtidig gerne lave et internt
regnskab for deltagelse i internationale mesterskaber, hvor omkostninger og indtægter
fremgår.
• Martin Roald-Arbøl, Teknisk komite:
Poster i komitebudget ønskes modsvaret i de løbende kontoudtog, fx at NTO-uddannelse
fremgår af budget for Teknisk komite.
• Jakob Larsen:
o Der vil blive set på komitebudgetter i samspil med projektbudgetter
o DAF administration arbejder pt. på en ny brugbar budgetmodel, der tilgodeser
kriterier fra både DIF og Team Danmark, og samtidig anskueliggør udgifter og
omkostninger i regnskabet tilsvarende.
Regnskab 2016 godkendes herefter enstemmigt.

6. Bestyrelsen fremlægger forslag til Strategiplan for de kommende fire år til
godkendelse
Karsten Munkvad introducerer baggrund og forløbet bag den samlede Strategiplan 20182021 der foreligger i dag. Kort for de 5 strategiske spor:
1. Stadionatletik:
Udvikling og uddannelse i foreninger
2. Skoleatletik:
Atletik placeret centralt i idrætsundervisningen. Omdrejningspunkt i interaktion
mellem kommune, forening og forbund. En platform for samarbejde, og en
’legeplads’ for at prøve atletik i nye former.
3. Motionsløb & -gang:
Være relevant for aktive danskere. Være med ved bordet og synlig aktør
samfundsmæssigt
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4. Eliteatletik:
Rollemodel for talentudvikling og konkurrencedygtighed internationalt
5. Strategisk eventarbejde:
Branding af atletikken, som innovative og proaktive. Positionere atletikken synligt og
centralt i samfundet
Kommentarer til fremlæggelsen
• Tom Elmer Christensen, IK Hellas:
I masters regi ønsker vi at øge viden om motionsløb for masters, og kunne levere kvalitativ
faglig viden om særegenhed ved masters-løb 50+.
• Knud Høyer, Masters komite
Komiteernes kommissorier og handlingsplan skal følge DAF strategiplan, og Masters komite
vil ved møde i januar fremlægge revideret 9-punkts plan i sync med den ny Strategiplan.
• Anne Line Mørck, Børne-ungekomite:
Børne-ungekomiteens vigtigste projekt i år ”videndelingsportal” har været på standby en
rum tid, og komiteen efterlyser en engageret person, der vil arbejde videre med projektet.
• Michael Bruun Jepsen, Hvidovre AM:
Husk at kommunikere ud til klubberne, hvad der sker så de kan følge med i processerne. Og
meget gerne en platform der muliggør, at klubberne kan kommunikere den anden vej også.
• Karsten Munkvad:
Enig i behovet for gensidig kommunikation – dog med øje for dels de administrative
ressourcer, dels rammerne for den skrevne kommunikation.
DAF Strategiplan 2018-2021 godkendes herefter enstemmigt.

7. Behandling af indkomne forslag
Efter præsentation af forslag 1 er der fra forsamlingen en række kommentarer til de
forskellige forslag. I samråd med dirigenten vurderes det, at der – indenfor årsmødets
tidsramme – ikke vil være tid til at klarlægge evt. ændringer til de fremsatte forslag, hvorfor
bestyrelsen beslutter at trække samtlige forslag. Karsten Munkvad understreger, at de
ønskede ændringer i forslagene stadig er aktuelle, og at bestyrelsen ønsker at arbejde videre
med revision af DAF samlede regelsæt frem mod næste årsmøde.
• Forslag 1 DAF Love
Forslaget trækkes af bestyrelsen
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• Forslag 2: Startret & klubskifte
Forslaget trækkes af bestyrelsen
• Forslag 3: Udlændinge i DM
Forslaget trækkes af bestyrelsen
• Forslag 4: Klubdragt & startnummer
Forslaget trækkes af bestyrelsen
• Forslag 5: Rekordbestemmelser
Forslaget trækkes af bestyrelsen
• Forslag 6: Kontingent
Forslaget trækkes af bestyrelsen
8. Bestyrelsen fremlægger forslag til budget 2018, herunder kontingent til godkendelse
Direktør Jakob Larsen præsenterer forslag til rammebudget 2018, der fremviser et
slutresultat på kr. 255.000,-.

•

AtletikTV er ikke tænkt som indtægtskilde udefra, men på sigt er det et mål at kunne
sælge streaming-tv til forbundets events
• Faldende omkostninger på elite er dels resultat af, at klubbernes indtægt ikke er lagt ind
i budget, dels en reduktion i forventet omkostning på mesterskabsdeltagelse
• Faldende omkostninger på BDFL er resultat af nødvendig reduktion
Bestyrelsen skal fastlægge detailbudget inden årets udgang. Dags dato udestår afklaring på
Team Danmark, BDFL-ansøgning,
Kontingent:
Bestyrelsen foreslår fortsættelse af nuværende kontingentsatser for 2018, og forventer at
fremsætte forslag om revision på kontingentområdet til næste årsmøde.
Se særskilt præsentation på DAF hjemmeside under årsmødematerialet: Budget 2018
Rammebudget 2018, samt uændrede kontingentsatser godkendes enstemmigt.
9. Valg i henhold til DAF’s love §12

• Bestyrelse
Torben Dan Pedersen: Genvalgt til næstformand for 2 år; (fortsat på orlov)
Henning Blok Madsen: Fratræder bestyrelsen
Birthe Steenberg: Fratræder bestyrelsen udenfor valgperiode
Mikkel Hansen: Valgt for 1 år
Tanja Ravnholt: Valgt for 2 år
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Henrik Breum: Valgt for 2 år
• Børne-ungekomite
Anne Line Mørck: Genvalgt for 2 år
• Seniorkomite
Ingen opstillede. Fortsat vakant
• Masters Komite
Inge Faldager: Genvalgt for 2 år
• Teknisk Komite
Martin Roald-Arbøl: Genvalgt for 2 år
• Appeludvalg
Jette Schmidt fratræder udenfor valgperiode
Leif Vincentsen: Valgt for 1 år
Martin Roald-Arbøl: Genvalgt som suppleant for 1 år
• Intern revision
Peer Jensen, genvalgt for 1 år
Henning Blok Madsen: Valgt for 1 år
Karsten Munkvad takker Niels Kim Hjorth for sin lange tid i bestyrelsen. Ligeledes takkes
Henning Blok Madsen for sin tid i bestyrelsen og ønskes tillykke med den nye post som
intern revisor.
10. Eventuelt
Karsten Munkvad overrækker to priser fra European Athletics: Kirsten Bergmann tildeles

European Athletics Coaching Award, og Charlotte Beiter Bomme, Sparta tildeles European
Athletics Womens Leadership Award.
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Hjortens legat
På vegne af legatudvalget offentliggør Niels Chr. Bendixen tildelingen af projektstøtte fra
Hjortens legat til fem sjællandske klubber, der hver tildeles kr. 20.000,-

•
•
•
•

København IF og Gentofte IF til et samarbejde om træningsmiljø for 14-17 årige
Hillerød IF til mobilt tidtagningsudstyr til sprint til projekt for børn i lokalområde
Blovstrød Løverne til ungt løbemiljø i samarbejde med orienterings- og andre
atletikklubber
Copenhagen International School til arbejde med atletik og cross for skolebørn, frem
mod Skole Cross 2019

Mia Mørck, Bagsværd AC
Savner lidt mere fokus fra DAF på elite, niveauet herunder og de der gerne vil skabe
resultater.

Afslutningsvis retter Karsten Munkvad en stor tak til Willy Rasmussen som dirigent; takker af
for årsmødet, deltagelsen ved weekendens arrangement – særligt glædeligt er det at se
atleter deltage ved lørdagens Award.
Alle ønskes god tur hjem.

For referat Kirse Ellegaard – 30/10 2017
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