Referat
Bestyrelsesmøde mandag 5. juli 2021, kl. 19.00
Tilstede: Anders Krabbenhøft, Louise Staal-Thomsen, og Søren Due-Hansen – Natascha Enoch-Larsen og
Peter Enggaard
Ikke tilstede: Mikkel V. Petersen, Jens Pedersen og Jørgen Funk
Administrationen: Nikolaj Larsen

1. Godkendelse af sidste mødereferat
Referatet fra seneste møde er under udarbejdelse, hvorfor dette referat ikke kunne godkendes.
2. E-mail beslutninger til referat
Ingen
3. Kort information fra administrationen
A: Sekretariatsleder/sportsmanager
Nikolaj fortalte, at han forventer at holde ferie fra næste uge og et par uger frem, men vil dog være på mail
og telefon. Derudover så regner Nikolaj med at tage på en kort ferie den første uge af august, hvilket
betyder, at Tobias vil starte d. 9. august 2021.
4. Regelmæssig økonomistatus til bestyrelsesmedlemmer og udvalg
Regnskabstallene pr. 31. maj 2021 var vedlagt mødeindkaldelsen. Generelt ser det rigtig fornuftigt ud med
regnskabet.
Nikolaj fortalte endvidere, at konsulenthonoraret til Lærke Mogensen, som bestyrelsen godkendte tidligere
på året, nu er blevet udbetalt for hendes arbejde som SU-formand, som i alt beløber sig til 15.000 kr.
Dernæst så har Lærke anmodet om at få udbetalt den skattefrie godtgørelse, da den ikke blev udbetalt
sidste år. Dette har bestyrelsen afvist, da ingen fra bestyrelsen modtog denne godtgørelse sidste år.
Bestyrelsen har bedt Nikolaj om at sende Lærke en mail om bestyrelsens beslutning.
5. Velkomst og information til nye bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmødet startede med en kort præsentation af deltagerne.
Der er mulighed for at deltage i forskellige DIF kurser for bestyrelsesmedlemmer i specialforbundene. Disse
kurser kan også ses på DIF’s Ekstranet, som flere fra bestyrelsen dog ikke kan få adgang til.
Derfor sender Nikolaj et overblik de pågældende kurser. Dernæst så sørger Nikolaj for at et nyt password
fremsendes til de nye i bestyrelsen. Derudover så sender Nikolaj en kopi af den endelige strategi der er
indsendt til DIF tidligere på året.
Bestyrelsen besluttede, at der holdes fast i, at DFU-bestyrelsesmøder fortsat afholdes første mandag i hver
måned kl. 19 i de måneder, hvor bestyrelsen ikke mødes fysisk.
6. Konkrete punkter til drøftelse og beslutning
A: Vurdering af bestyrelsesweekend
Bestyrelsen besluttede, at weekenden 20.-21. august 2021 afsættes til bestyrelsesweekend, hvor også
administrationen skal deltage samt DFU’s nye udviklingskonsulent.
Her vil bestyrelsen mødes og arbejde med de strategiprocesser der skal opstartes i 2022 i forbindelse med
den nye strategi, og hvilke aktiviteter som skal prioriteres i 2022, samt planlægning strategi- og
aktivitetsseminaret.
Mødet afholdes et centralt sted i Danmark, eventuelt i Middelfart.
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B: Information omkring ny udviklingskonsulent hos DFU
Louise fortalte, at rekrutteringsprocessen i forhold til at få ansat en ny udviklingskonsulent har været i gang
den seneste periode, og at der har været cirka 60 ansøgninger til stillingen.
Ansættelsesudvalget valgte i første omgang at indkalde 6 kandidater og dernæst 4 ekstra til 1. samtale, som
blev afholdt virtuelt, herefter valgte udvalget at indkalde 2 personer til personlig samtale i Idrættens hus
lørdag d. 26. juni.
Louise og Nikolaj har baggrund af samtalerne og personlighedsprofilen valgt at tilbyde Tobias Thune
Jacobsen stillingen som DFU’s nye udviklingskonsulent, og Tobias starter primo august 2021, og den første
periode vil vi fokusere på at give Tobias et indblik i DFU, de opgaver han skal kaste sig over i første omgang
samt planlægge klub og aktivitetsbesøg for 2021 og start 2022.
Louise fortalte lidt omkring personen Tobias, som er 27 år gammel.
7. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmer
A: Formand
Louise fortalte de nye bestyrelsesmedlemmer, at den tidligere bestyrelse har sendt en advarsel til et DFU
medlem efter længere tids trættekær adfærd, hvor pågældende springer har været i centrum for konflikter
enten rettet mod pågældende eller fra den pågældende.
Det er skitseret for den pågældende springer, at fortsætter denne adfærd, så vil springeren blive
ekskluderet af DFU.
Slutteligt fortalte Louise, at Søren og hende deltog ved et ganske begivenhedsrigt årsmøde i DIF, hvor der
var flere spændende kampvalg, hvor blandt andet DIF’s formand var på valg. Her blev Hans Natorp valgt
som DIF’s formand, hvilket samtidigt betød Hans Natorp’s næstformandspost kom på valg, hvor Frans
Hammer blev valgt som en af DIF’s to næstformand. Da Lotte Büchert tabte valget til Frans Hammer, så
valgte hun efterfølgende at trække sig helt fra DIF’s bestyrelse.
Louise fortalte, at DFU’s tidligere formand Flemming Olsson tidligere på året valgte at stille op til en af de
ledige poster til DIF’s bestyrelse, men desværre var feltet stærkt, og Flemming blev ikke valgt ind til DIF’s
bestyrelse.
B: Næstformand
Søren havde ikke yderligere at fortælle.
E: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på elite
Krabbe har talt med flere forskellige talent og elitespringere ved fortræningen til DM, så han kommer til at
mærke stemningen.
Suppleanterne havde heller ikke yderligere information
8. Eventuelt
Intet til dette punkt
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