Til alle klubber under Dansk Curling Forbund
Referat af DCuF´s årsmøde
Søndag dan 22. maj 2016 kl. 11.00
Idrættens hus, Brøndby
Tilstede: Søren Gøtzsche, Christian Pedersen (DIF), Mikkel, Ulrik Schmidt (sportschef), Lotte Bork
(udviklingskonsulent), Kim Dupont (DCC), John Andersen (RCK), Klaus Walther Rasmussen (RCK),
Christian Thune (GCC), Anne Bradley (GCC), Allan Holm Pedersen (HCC), Jan Juul (ACK), Carsten
Nordentoft (FCC), Bo Kleimann Nielsen (SCC), Naja Zethsen (SCC), Monika Skov (SCC), Peter
Brandt Andersen (SCC), Mikkel Juul Larsen (OCC), Johannes Jensen (TCC), Gert Andersen (MCCD),
Halfdan Skaarberg (KMCC), Tommy Kristoffersen (ECK), Oliver Kristoffersen (ECK), Lillian Frøhling,
Anders Reck
Bestyrelsen: Susanne Slotsager, Gert Larsen, Martin Udh, Kirsten Jensen, Ulrik Damm, Søren
Skau, Freddy Frederiksen, Tove Porskjær (Referant), Rikke Jensen (Referent), fraværende Jens
Ellitsgaard.

Dagsorden i henhold til lovene:
1. Valg af Dirigent
Beslutning: Bestyrelsen foreslår Søren Gøtzsche
Søren Gøtzsche valgt. Det blev fastslået at Årsmødet er rettidigt indkaldt.
2. Godkendelse af fuldmagter
Beslutning: Fuldmagter godkendt, der er i alt 64 stemmer
3. Optagelse af nye klubber
Beslutning: Ingen nye klubber
4. Formandens Beretning.
Beslutning: Årsberetningen godkendt. Er udsendt i henhold til vedtægter 14 dage før
årsmødet.
.
5. Regnskab
Beslutning: Regnskabet godkendes.
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6. Forslag
Bestyrelsen havde stillet forslag om revidering af DCuF’s vedtægter
Beslutning: Forslaget er enstemmigt godkendt, med fælles rettelser
 Gammel § 4 (ny §4) bibeholdes, dog ændres antal aktive fra 8 til 5.
 Gammel §11 (ny § 10) bibeholdes med konsekvensrettelser.
 Gammel §13 (ny § 12) bibeholdes, dog ændres de mange suppleanter til
fremadrettet kun at skulle vælge 2.
 Ny § 13 ændres perioden for valg til bestyrelse til kun at gælde 2 år.
 Ny § 14 ændres fra 4 til 2 klubber kan anmode om ekstraordinær
generalforsamling.
 Gammel § 22 (ny § 19) vedr. oprettelse af fond bibeholdes, dog ændres
ordlyden fra "oprettes" til "kan oprette”.
 Derudover mindre konsekvensrettelser.
De nye vedtægter vil blive udsendt til klubberne.
7. Valg af bestyrelse
a) Formand / ulige år
Susanne Slotsager ikke på valg
b) Repræsentant for København, Frederiksberg, Amager / ulige år
Kirsten Jensen ikke på valg
c) Repræsentant for Københavns Amt/Øvrige Sjælland / lige år
Gert Larsen på valg, ønskede ikke genvalg, Lillian Frøhling er valgt
d) Repræsentant fra Region Syddanmark / ulige år
Tove Porskjær ikke på valg
e) Repræsentant for Region Nord og Midt Jylland / lige år
Søren Skau på valg, ønskede ikke genvalg, Jan Juul er valgt
f) Bestyrelsesmedlem / Lige år
Freddy Frederiksen på valg, genvalgt
g) Bestyrelsesmedlem / Ulige år
Martin Uhd ikke på valg
h) Bestyrelsesmedlem / Lige år
Ulrik Damm på valg, genvalgt
i) Bestyrelsesmedlem / Ulige år
Rikke Jensen ikke på valg
j) Juniorrepræsentant / Lige år
Jens Eeg Ellitsgaard på valg, genvalgt
8) Valg uden for bestyrelsen (vælges hvert år):
I forhold til nye vedtægter vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.
a) 1. suppleant til bestyrelsen
Kim Dupont
b) 2. suppleant til bestyrelsen
Klaus Walther Rasmussen
c) 1. revisor
Gregers Christensen & Bent Sørensen, genvalgt
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d) 1. revisorsuppleant
Christian Thune, genvalgt
e) 1. ekstern revisor
DIF’s Revisionsselskab EY, genvalgt
f) Formand for ordensudvalget (2.årig periode, vælges i lige år)
John Andersen Valgt
g) 2 menige medlemmer til ordensudvalget, vælges i lige år
Gert Larsen, Gert Andersen Valgt
h) 2 menige medlemmer til ordensudvalget, vælges i ulige år
Bent Sørensen, Arne Andersen Genvalgt
i) 1. suppleant til amatør- og ordensudvalget
Anne Bradley, genvalgt
j) 2. suppleant til ordensudvalget
Ole de Neergaard, genvalgt
9) Budget og fastlæggelse af kontingent for det kommende år
Beslutning: Budgettet blev gennemgået og godkendt.
Kontingent fastholdes med 10 kr. pr. junior og 20 kr. pr. senior.
10) Evt.
 Freddy Frederiksen orienterede om at Københavns Skøjteløber Forening er
nedlagt.
 Freddy informerede om ”projekt flere ishaller”, ikke længere er aktivt. Det betyder at
der bliver ført 15.000 kr. tilbage til budgettet, som var vores andel i projektet.
 Kim spurgte til om de kvalifikationssystem, der betyder at OL hold ikke kan deltage
i VM 2018.
 Carsten spurgte til hvordan vi får flere medlemmer i klubberne.
 Susanne opfordrer til at man gør brug af Lotte, hun kommer gerne ud i klubberne.
 Tommy efterspurgte hjælp til afholdelse af nationale mesterskaber, i form af
dommere og opfordrede til at få lavet dommer kursus.

Årsmødet blev afsluttet med at formanden takkede Søren Skau og Gert Larsen for deres
indsats i bestyrelsen i de forgangne år. Tak til Søren Gøtzsche for opgaven som dirigent,
og tak til bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb, samt årsmødet for fremmøde og
aktiv deltagelse.
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