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Referat – FU-møde 11.12.2013
Danmarks Sportsdanserforbund
Mødegruppe:
Dato:
Sted:
Tilstede:
Fraværende:
Nr. Punkt

FU møde
Referent: FR
11.12.2013 kl. 17.30
Park Inn, Kastrup
Flemming Riis, Hasse Stentoft, Karen Pedersen, Claus Larsen, Katja Mikkelsen, Sanne Funch, Kim Winding Larsen, Kenneth Riding, Jesper Stampe
Alan Winter, Kenneth Mølgaard-Pedersen (begge afbud)
Kommentar/beslutning/opgave
Action
Deadline

1.

Velkomst og information

Formanden bød FU velkommen, og bød især Kenneth Riding velkommen som ny
næstformand samt Jesper Stampe velkommen som ny
uddannelsesudvalgsformand. Desuden rettede formanden en tak til afgående
næstformand Kim Winding Larsen og takkede ham for arbejdet i den forgangne
periode.

2.

Mødeplan 2014 for forretningsudvalget

Mødeforslagene er:
24. februar - (tema omkring PD)
2. juni - (tema omkring Dommerudvalget)
22. september
11. december
Mødemængde og frekvens blev godkendt.

3.

Mødeplan 2014 for bestyrelsen

Mødeforslagene er:
13. april
23. november (med forbehold)
Mødemængde og frekvens blev godkendt.
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4.

Budget 2014

Det af bestyrelsen ændrede udkast til budgettet for 2014 blev drøftet og
revideret endnu engang.
Det godkendte budgetgrundlag fremsendes i løbet af kort til bestyrelsen og
forretningsudvalget til endelig godkendelse.

5.

Arbejdsliste gl. sager
(listen pr. 7/11-12 var fremsendt inden mødet)

Den nye næstformand gennemgik listen i samarbejde med det øvrige
udvalgsmedlemmer.
Den reviderede liste fremsendes inden jul til alle fu-medlemmer med angivelse
af deadline for færdiggørelse af opgaverne.

6.

Sportschefens deltagelse i bestyrelsesmøder.

Der var enighed om, at sportschefen kan deltage i bestyrelsesmøderne ad hoc –
og at han kan inviteres ind i forbindelse med den årlige gennemgang og
godkendelse af elitepolitikken.
Formanden sikrer ved dagsordenens udpegning af sportschefen får mulighed for
deltagelse til dette punkt.

7.

Elite- og talentpolitik.

Eliteudvalgsformanden redegjorde for arbejdet med den nye elite- og
talentpolitik. Et arbejde der er krævet af Team Danmark i forbindelse med
samarbejdet med dem.
Materialet udsendes først i det nye år og vil blive drøftet løbende i den
kommende periode.

8.

Projektarbejdet.

Som nævnt på bestyrelsesmødet i november måned, er materialet omkring
ansøgning til DIF om hjælp til ændring af organisationen nu fremsendt og
behandlet i DIF.
DIF har taget godt imod ansøgningen og har bevilget en fuldtidsmedarbejder i 3
måneder til at lave forprojektarbejdet.
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DIF har dog ikke helt forstået målsætningen fra vores side, og det er derfor
vigtigt at formanden og organisationskonsulenten Nete Jørgensen snarest får et
møde med DIF for at udrede trådene.
Dette møde afvikles den 18. december, hvorefter FU umiddelbart efter mødet vil
blive informeret.

9.

Appelsager

Appeludvalget har i den sidste uge fået lagt sidste hånd på et par appelsager.
Appelsagerne er desværre meget gamle, hvilket gør, at FU vil bede
appeludvalget om at få lavet en plan for hvor hurtigt en sag skal være
færdiggjort i udvalget.
Formanden drøfter dette med udvalget.
Sagerne er:
• En klage over manglende karantæne i forbindelse med klubskifte
indenfor et turneringsår.
o Afgørelsen er:
 Appeludvalget ser sagen dårligt oplyst, især at der ikke
foreligger en klubskifteblanket, idet der ikke ligger
udtalelse fra hverken klubber eller pågældende, idet der
ikke foreligger dokumentation for at begge klubber
skulle have informeret pgl. om karantænerisiko og at
der ikke fra turneringsleder eller tilsynsførende er gjort
tiltag til at gennemføre en karantæne – finder
appeludvalget : AT DER IKKE BØR FORETAGES
YDERLIGERE.
 Dog anbefales det turneringsudvalget at kigger på at
reglerne ikke står flere steder end nødvendigt, samt at
turneringsreglementets kap. 1 er offentligt tilgængeligt
på nettet og de gældende regler efterleves.
• En klage over antallet af finaler. En rangliste blev afviklet med to finaler
hvis resultat blev lagt sammen.
o Afgørelsen blev:
 Under henvisning til, at der i 2011 stadig eksisterede
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en retssædvane, som legaliserede den anvendte
procedure, under henvisning til , at den i 2010 indsatte
regel efter sin ordlyd ikke indeholder et forbud mod
den anvendte procedure samt under henvisning til, at
ingen turneringsledere var blevet bedt om at handle
anderledes end hidtil, finder appeludvalget at den
oprindelige afgørelse, hvor Adam B. Arentsen og Mie
Rise Adrian blev udråbt som vindere af den
pågældende turnering, bør stå ved magt.
Forbundet har informeret de respektive parter om sagernes udfald og anmoder
turneringsudvalget om at gennemgå de respektive anbefalinger fra
appeludvalget, med henblik på tilretninger i turneringsreglementet.

10.

Arbejdsgruppe omkring fremtidige DMturneringer.

11.

Eventuelt.

Det aftaltes at der udarbejdes en manual, som den DM-arrangerende klub kan
rette sig efter.

•

•

TU informerede om at arrangørerne af EM i Latin har søgt om
dispensation i forbindelse med samtidig afvikling af en rangliste. TU har
besluttet at en evt. rangliste skal gennemføres nøjagtigt efter gældende
regelsæt.
Formanden sluttede mødet af med at takke Kim Winding-Larsen for
arbejdet som næstformand i forbundet, og håbede på at Kim fortsat vil
være en del af forbundets arbejde.

Referat udarbejdet den 17. december og godkendt den 30. december 2013.
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