Referat
DFSU Repræsentantskabsmøde 2019
3. marts kl. 10-17 i Odense

Fremmødte
Astrid Alsted, bestyrelsen og Aarhus
Jonas Skovgaard, formand i bestyrelsen og Aarhus
Lasse V. Andersen, bestyrelsen og Aarhus
Mathias Munk, kasserer i bestyrelsen, Aarhus
Kasper Mortensen, bestyrelsen og Odense Discflyers
Rasmus Fink, bestyrelsen og KFK
Mette Godiksen, Dragons
Søren Andersen, Aarhus
Kasper Medum, Aarhus
Line Hillerup, DTU
Philip Larsen, DTU
Rikke Andersen, DTU
Anne Arildsen, DUC og DTU
Mads Gotlieb, DTU
Nares Sellathurai, Aabenraa Aabenraa
Victor Jessen, AUC Mojn
Christoffer Gaarde, AUC Mojn
Mette Møller, Hucks
Klara Karlson, Hucks
Rasmus Otkjær, KFK
Mads Olesen, Odense Discflyers
Thomas Simonsen, Esbjerg
Birte Bengtson, Tørring

1. Valgt af dirigent og referent
Jonas Skovgaard, formand, byder velkommen.
Philip Larsen, DTU, er enstemmigt valgt som dirigent.
Lasse Andersen og Mathias Munk, bestyrelsen, er enstemmigt valgt som referent.
2. Formandens beretning
Læs beretningen i State of the Union.
Ingen spørgsmål.
3. Beretning fra sekretariatet
Læs beretningen i State of the Union.
Ingen spørgsmål.
4. Aflæggelse af regnskab 2019 og præsentation af budget 2020
Se regnskabet for 2019 og budgettet 2020 i State of the Union.
Disc-salg går i minus i 2019, bl.a. fordi DFSU har forøget lageret.
Opmærksomhed på at disc-salget i år har været dårligere end førhen, da indtægten ligger på ca
44.000kr og ikke små 80.000kr, som det har gjort de forrige år.

Spørgsmål til udvalgsstøtte. Hvert udvalg har penge i budget - men ikke brugt det i regnskabet.
Kassereren forklarer, at disse penge bl.a. er til møder, gode idéer, kurser og lign.
Webudgifter har været dyre i 2019, men dette forsøges ændret til 2020. Vi har en webpakke, der
er for dyr og avanceret i forhold til hvad vi har brug for.
Sekretariatet går i plus i 2019, primært grundet børne-unge-instruktør, som sagde op primo 2019
og stillingen blev ikke genopslået. Opgaverne er i stedet gået til de andre i sekretariatet samt
lønkroner til at aflønne instruktører.
Resultatet for 2019 går i -35.191kr., primært skyldes det discsalg samt Roskilde. Dog har DM set
rigtig godt ud, mange tilmeldte hold giver et overskud på over 10.000kr mere end budgetteret.
Der var budgetteret med et underskud på 53.020kr, så resultatet er ganske fint.
Kommentarer fra kritisk revisor: Rigtig fint regnskab i år, det er blevet bedre, mere overskueligt og
fint med bilag. Man skal dog overveje at få revisor for Roskilde-budgettet.
Repræsentantskabet godkender og klapper af regnskabet.
Balancen fremvises.
Der er aktiver af discs på 105.359,71kr., hvor det af repræsentantskabet foreslås, at DFSU skal
være mere aktive med deres shop.
Budgettet præsenteres, dog ikke til afstemning - kun orientering. Kommentarer udbedes dog af
repræsentantskabet, så bestyrelsen kan optimere budgettet bedst muligt.
I overblikket står der ’i alt’ som et punkt, hvilket ikke er fyldestgørende.
DM udendørs 2020 bliver ikke en realitet, men der kommer højst sandsynligt en ’pokalturnering’,
hvilket punktet så skal hedde.
Landsholdsstøtten ligger på 50.000kr, hvilket er samme som 2019, hvor der var 8 landshold. I 2020
er der 3 landshold (U20 i Malmø, Herre samt Dame til VM). Støtten ligger på samme niveau fordi
landsholdene bliver måske færre, men de prioriteres økonomisk højere.
Spørgsmål til hvor i budgettet der er sat penge af til trænerkursus jf. 2025-planen. Dette er ikke i
budgettet, men burde være.
Den endelige oversigt passer ikke, da det ikke er ’i alt’, men ’udvalgsstøtte i alt’, som er -40.000kr
og ikke -3.000kr.
Derfor ender budgettet med at gå i ca. 10.000kr minus.
Kommentar: Overvej om støtten til udvalg og landshold skal forblive høj, når man sætter udgifter
til gymnasieDM, startpakke og lign. ned - hvilket strider imod 2025-strategien. Symbolsk ser det
ikke smart ud.

Formanden: Sekretariatet er en stor post og langt størstedelen af deres timer går til
breddearbejde. Derfor er vægtningen i budgettet også således - hvilket ikke kan ses i budgettet og
derfor kan symbolikken godt misforstås.
Discsalg 2019 og disclager bliver præsenteret. Se dette i State of the Union.
Der klappes af kassererens arbejde.
5. Beretning fra stående udvalg
DM
Udfordringer med datoer grundet landsholdssamlinger. Forsøgt at gøre det gennemsigtigt
med indendørs-rækkerne, hvilket har været muligt fordi klubberne er mere stabile i deres
tilmelding til hele sæsonen. Desuden måske fordi DFSU har indført bøde ved sen afmelding til DM.
DM-udvalget samler desuden kampprogrammet, så et hold har enten formiddagskampe eller
eftermiddagskampe. Dette har givet ros og derfor fortsættes det.
DM-udvalget har arbejdet med formatet til den nye DM-struktur i samarbejde med bestyrelsen.
Udvalget har udarbejdet nye retningslinjer for dispensationsansøgninger til DM.
Opstart af junior DM (15. marts 2020 i KBH).
PR
Stor tak til udvalgets medlemmer. Sociale medier har været et plus (stor rækkevidde på
især EM og skoleOL), desuden fin aktivitet på TV og aviser. Særligt tak til Illia Shypunov for billeder.
Elite
EUCR og Elite-udvalget slog sig sammen sidste år. Meget arbejde i udvalget med 8
landshold i 2019 - beach, græs samt ungdomshold U24 og U20. Flotte placeringer, især master
dames 2. plads til EBUC samt mix-landsholdets 6. plads til EUC. Eliteudvalget har meget at se til
med ansøgninger, den nye 2025-strategi og andet - derfor søges der efter flere folk i udvalget. Ser
frem til 2020 og de 3 landshold (herre og dame til VM samt U20).
Bredde
Fokus på rekruttering af nye og unge spillere. Forsøgt med at gøre sig synlige på bl.a.
skolernes idrætsdag uge 41, gymnasie-DM, begynderturneringer. Vil gerne lave et
forum/ressource-materiale for ungdomstrænere samt fortsætte arbejdet med de nævnte
arrangementer.
Opfordring fra salen til at dele gymnasieDM-nyheder internt i ultimate Danmark, så etablerede
spillere kan deltage.
GymnasieDM fortsætter med at være mix, selvom der rekrutteringsmæssigt er større potentiale
hos drengene.
Spirit
Afholdt tre møder - talt om spirit på landshold og sparet med eliteudvalget. Skulle
spirit-udvalget påtage sig en directorrolle og ”holde øje med” danmarks spirit? Prøver stadig helt
at finde sin rolle.
Har indført Spirit-kaptajn i DFSU-regi samt afholdt spirit-kaptajn-møder.
Har mødt en udfordring i kommunikationen med klubberne.

Kommentar fra formand Jonas: Vigtigt og godt arbejde, jeg ser en stor værdi i at spirit-udvalget
også kan involveres i breddeturneringer.
Kommentar fra Birte, Tørring: Al information skal med ud ved sæsonopstart, også det, der har
været implementeret før (fx spirit-kaptajn).
Antidoping
Ingen dopingprøver i 2019. Matthias Zaccarin samarbejder med ADD samt er medlem
WFDF’s antidoping-udvalg. Intet nyt er godt nyt. Påmindelse om alkohol egentlig måske også er på
dopinglisten - indspark i forhold til ny strategi.
Roskilde
Tre nye koordinatorer i 2019, Ditlev fortsætter i 2020. Der skal findes 2-3 nye. Jesper hjalp
til i 2019 - men skærer kraftigt ned i 2020.
Der mangler frivillige til Roskilde festival, og især gengangere. Der var 99 frivillige i 2019. Der skal
investeres i at kigge på kvaliteten, så der dukker flere op igen.
Discsalg
Færre ordre end tidligere år. Der er nye institutioner der køber discs - bl.a. friskoler, nye
folkeskoler og nye gymnasier. Lokal lager i København er flyttet til Rikke og Mette Møller.
Opfordring til at forbedre information om webshoppen, herunder skal SkoleOL især udnyttes.
-------------------------------------------------------- frokost ---------------------------------------------------------------6. 2025-strategi
Jonas, formand, tilbyder meget gerne at stille op til møde, opringning, samtale, sms’er og lign.
angående 2025-strategien.
Se 2025-planen på dfsu.dk under “om DFSU” - “mål, vision og strategi”.
Direkte link her:
http://dfsu.dk/wp-content/uploads/2020/01/Strategien-for-DFSU-og-dansk-Ultimate-frem-mod-2
025.pdf.
Følgende er slides fra oplæg på dagen om den nye strategi.

Diskussion af alkoholpolitikken (2025-målet er nultolerance til DM).
Bestyrelsen:
- Det nævnes, at man skal huske på, at det ikke kun gælder unge i sporten. Det handler også
om eliten/bredden - at gå til fest lørdag for så at spille kampe igen søndag
morgen/formiddag er ikke det fremadrettede mål, ikke til DM.
- Det nævens, at det er vigtigt at pointere, at udskænkning til personer under 18 år er
ulovligt.

-

Opfordring fra DFSU om at huske på, at det kun gælder DM og at der findes rigtig mange
andre sociale turneringer.

Kommentarer fra salen:
- Vigtigt at baren skiftes ud med noget andet - så der sker noget. Underholdning eller lign.,
måske turneringer i DDC eller andet.
- Opfordring til at DFSU skal være opmærksomme på at afholde andre
turneringer/gallamiddag eller lign for at sikre det sociale på tværs af klubber og hele
landet.
- Spørgsmål til finalestævnet i Aalborg om en lille måned - kommer der alkohol og fest der?
DFSU er i dialog med Aalborg-klubben om dette i forhold til en eventuel bar til
finalestævnet.
- Opmærksomhed om kommunikation til ultimatedanmark- nultolerance - hvorfor - hvordan
- skal der pustes dagen efter, for at sikre om man ”må” spille eller ej? Gallafest andet
tidspunkt?
- Forslag om at gallafestens overskud skal gå til årets værtsklubber til alle
DM-dage/turneringer.
- Opfordring til at være opmærksomme på, at der til et DM-finalestævne både er
superligaen, serie 5 og U18. Derfor skal man også være obs. på, at alle ikke kan køres over
en kam.
Diskussion af den nye DM-struktur
Den nye struktur bliver kort præsenteret - Se 2025-strategi-dokumentet for dette.
Bekymring: At mødes til større stævner gør noget for det sociale og specielle i ultimatedanmark nu mødes man kun 2 gange på 2 måneder i foråret i hele udendørssæsonen.
DFSU: Beach og Mix-DM kan også samle ultimatedanmark og med den nye struktur bliver der
mere plads til dem.
Overvejelse når der er WUCC hvert fjerde år - vinder man så en plads i maj til en VM-turnering i
juni eller er der kvalifikation året før. Skal overvejes.
Ubesvarede mails - hvad sker der så? Bekymring om det at selv skulle arrangere regionale kampe.
DFSU: Der skal laves retningslinjer og DM-udvalget får en rolle i at holde overblik, skubbe på og
hjælpe til.
Spørgsmål til om man bliver kvalificeret til eller selv vælger om man vil spille 1. eller 2. division.
DFSU siger, at der kommer med den konkrete struktur, der ikke er afgjort endnu - men DFSU
forsikre fornuft.
Birte Bengtsson, Tørring: Ros til arbejdet. Visionært og modigt! Gymnasiet er et personligt
hjertebarn og det virkelig dejligt, at DFSU har fået øjnene op for muligheden for sporten i den
aldersgruppe. Dog håbes det, at der er handling og ressourcer bag ordene. Birte stiller sig til
rådighed til sparring og hjælp i dette arbejde.
Kommentar til, at fleksibiliteten i selv at kunne planlægge sin kampe er en fordel.

Overvejelse om at kvalificere sig til EUCR i foråret er en fordel - måske ikke. Planlægningen og
træningen i god tid forsvinder på den måde.
DM i 2020: Ærgerligt hvis det ikke afholdes. Overvejelse om en ”pokalturnering” kan hedde
DM2020, for det vil ændre noget!
Mix-DM savnes i præsentationen af strukturen - kommunikation og symbolik.
Desuden savnes der en udviklingsplan for mix-DM - skal det ikke udvikles de næste 5 år?
Overvejelse: Man kan godt komme til at savne at se bl.a. ultimate på højt niveau, som man kan til
fx en dm-runde. Dette kan man ikke nødvendigvis med den nye struktur, hvor kampe spilles på
forskellige tider.
Bekymring over at der potentielt er flere kamprunder i den nye struktur. For en lille og ung klub
som AUC Mojn kan det blive problematisk, fordi der skal lånes biler osv. Hvad skal de gøre - især
klubber i Jylland som Mojn, der har langt til regionale kampe.
DFSU: Gennem DM-udvalget skal der ske koordinering, så flere kampe kan slås sammen.
Fleksibiliteten kan også gøre, at nogle måske tager en ekstra udekamp, for at ’undgå’ at skaffe
baner. Men det er en bekymring som DM-udvalget er meget opmærksomme på og vil
imødekomme!
Spørgsmål til damestrukturen. Bliver det ikke mere problematisk, at det potentielt er
tordenskjolds soldater ude i klubberne, der får mere strukturelt arbejde i den nye struktur.
Desuden en bekymring for at hele 2020 udendørs sæson bliver afgjort i en knockoutturnering
(pokalturnering), hvor det kan ende med at blive 1 kamp - altså 1 kamp på en hel sæson.
EUCR-kval og WUCC-kval: Kan man overveje at lave om på strukturen, da damerækken får
problemer med at samle 14 til en hel weekend på 2 måneders varsel uden pickup. Muligheden for
at spille et pick-up-hold sammen i foråret til turneringer mistes. Fx overlap/kval året før i
damerækken. Opfordring til at kigge på det.
Forslag: DFSU kan lave en pulje penge, som en (udkantsdanmarks)-klub kan søge til transport eller
andre nye ekstra udgifter i forbindelse med den nye struktur.

Landsholds-strategi
Spørgsmål: Når man ikke må spille på flere landshold, gælder det så hver disciplin eller hver
sæson?
DFSU: Det gælder hver sæson. Så kun 1 landshold pr spiller pr sæson - uanset græs, Beach osv.
Det gentages, at bestyrelsen meget gerne modtager feedback. Jonas tilbyder meget gerne at stille
op til møde, opringning, samtale, sms’er og lign. angående 2025-strategien.
7. Afstemning om forslag til vedtægtsændringer

Se forslagene i State of the Union.
Først behandles forslagene til paragraf 3.8.
Der er bekymringer om forslag 1 og 2. Det går primært på, om der ender med at være nogle
bestyrelsesmedlemmer der ikke gider at være medlem af bestyrelsen, men ’tvinges’ pga. de
eventuelt nye vedtægter.
Ved at have bestyrelsesmedlemmer i begge dele af Danmark kan det forbedre den vidensdeling
der er fra DFSU og herunder aktuelt 2025-planen.
Blandt de frivillige i udvalg er Østdanmark repræsenteret. Vedtægtsændringer skal stå knivskarpt,
bl.a. kan der være mangel på klarhed omkring, hvad der vil ske hvis et bestyrelsesmedlem flytter
fra øst til vest.
Der stemmes først om Forslag 1 skal vedtages.
Forslag 1:
Ja : 9 stemmer for
Nej : 5 stemmer imod
Blankt : 8 stemmer blankt.
Forslag 1 er ikke vedtaget
Der stemmes om Forslag 2:
Ja : 0
Nej : 16
Blankt : 6
Forslag 2 er ikke vedtaget
Der stemmes om Forslag 3:
Ja : 22
Nej : 0
Blankt : 0
Forslag 3 er vedtaget.
Forslag til vedtægtsændring vedrørende paragraf 8.2
Spørgsmål fra salen:
Følgende holdninger bliver nævnt i debatten:
- Hvad vil konsekvensen være af ikke at fuldføre den handlingsplan der bliver sat?
- Det burde være bestyrelsens opgave at sørge for at udvalgene laver en handleplan.
- Det burde ikke tilføjes til vedtægterne.
- Man skal huske, at det er frivillige der sidder i udvalgene.
- Bestyrelsen har fingeren på pulsen. De burde kunne se muligheder i hvad de forskellige
udvalg burde arbejde videre med for at kunne realisere de overordnede visioner
(2025-strategien)
Afstemning for vedtægtsændring vedrørende paragraf 8.2
Ja : 2
Nej : 15

Blankt : 5
Forslaget er nedstemt!
8. Valg af kasserer
Mathias Munk er på valg og genopstiller.
Ingen udover ham stiller op.
Mathias Munk vælges enstemmigt (22) og gives klapsalve.
9. Valg af minimum 1 hovedbestyrelsesmedlem
Jonas, formand, præsenterer kort bestyrelsens arbejde. Det tilstræbes at blive korte og effektive
møder, hvor der gives ansvar til den enkelte. Desuden bedre kommunikation gennem fysisk
tilstedeværelse samt flere opkald.
I gennemsnit 8 møder om året, hvoraf minimum 1 er et weekendmøde lørdag-søndag.
Følgende bestyrelsesmedlemmer genopstiller ikke:
Lasse V. Andersen
Astrid Alsted
Følgende bestyrelsesmedlemmer genopstiller:
Rasmus Fink
Kasper Roholt
Følgende personer stiller op:
Philip Larsen, DTU
Mette Møller, Hucks
Mette Møller vil gerne repræsentere bredde, damer og øst.
Philip Larsen vil gerne udbrede ultimate gennem breddefokus og den nye DM-struktur lyder
spændende at arbejde med. Han har Mojn og gymnasiet som erfaringer, mens han nu er i DTU.
Afstemning. Stadig 22 mulige stemmer.
Rasmus Fink: 22 stemmer for, 0 imod, 0 blank. Valgt!
Kasper Roholt: 22 stemmer for, 0 imod, 0 blank. Valgt!
Philip Larsen: 22 stemmer for, 0 imod, 0 blank. Valgt!
Mette Møller: 22 stemmer for, 0 imod, 0 blank. Valgt!

10. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
Thomas vil gerne stille op som revisor igen, men har to krav:
- Minimum 2 uger før repræsentantskabsmødet skal han modtage regnskabet.
- Han vil også være kritisk revisor for Roskilde-regnskabet.
Kassereren siger god for disse krav disse krav.
Der stemmes: 22 for, 0 imod, 0 blank. Valgt!
Revisorsuppleant.
Lasse V. Andersen stiller op.

Der stemmes: 22 for, 0 imod, 0 blank. Valgt!
11. Nedsættelse af et DM-udvalg samt af de fra repræsentantskabet og bestyrelsen ønskede
udvalg.
Bestyrelsen foreslår genvalg til udvalgene samt 2 nye oprettet. Det besluttes af
repræsentantskabet at de af bestyrelsen foreslået udvalg bliver forsøgt oprettet. Desuden foreslår
repræsentantskabet at der oprettes et gallaudvalg.
Eksisterende:
DM-udvalg
PR-udvalg
Eliteudvalg
Breddeudvalg
Spiritudvalg
Antidopingudvalg
Nye:
Mastersudvalg
SkoleOL-udvalg
Gallaudvalg
Valg:
DM: Genvalg til alle 4 (Kasper, Mette, Casper, Rikke). Nares desuden valgt.
PR: Genvalg til Matthias Z og Mette G. Anne (DTU/DUC) desuden valgt.
Elite: Genvalg til Mads G, Mette G og Astrid A. Rasmus O desuden valgt.
Bredde: Genvalg til Mette M, Christopher Gaarde, Klara. Rikke (DTU) og Søren A (Aarhus) desuden
valgt. (opfordring fra Birte, Tørring, til at holde fysisk møde om og gøre mere ud af gymnasie-DM
end bare en mail hist og her - kontakten skal etableres i foråret!).
Spirit: Genvalg til Mads G og Freja Bak. Tvivl om Jonas (DTU) - Tilføjet efterfølgende: Jonas
fortsætter.
Antidoping: Genvalg til Matthias Z, Mathias Munk og Lasse VA.
Masters: Nyt udvalg, som skal kickstartes. Bestyrelsen tager teten for at finde medlemmer.
Galla: Nares og Christopher Gaarde kickstarter udvalget.
SkoleOL: Nyt udvalg, som skal kickstartes. Det foreslås at der oprettes et forum for alle lokale
arrangører i 2020 og lade dem spare med hinanden - og se om det bliver til et udvalg. Bestyrelsen
har teten til dette. (kort oprids af SkoleOL gives af bestyrelsen og der gives opfordring til
repræsentantskabet til at bakke op og fortælle alle idrætslærere om muligheden)
Husk desuden at alle udvalg kan få nye medlemmer. Især søger PR og spirit efter nye medlemmer.
12. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende kalenderår
Junior-kontingent foreslås.
Jonas, bestyrelsesformand, fortæller at forældre betaler for juniorer samt at klubberne får ekstra
kommunal støtte for medlemmer under x antal år (normalt start 20’erne) - så måske ligger
muligheden for junior-kontingent hos klubberne og ikke forbundet.
Dette synspunkt bakkes op af flere tilstedeværende - det er en klubting og ikke en forbund-ting.

Desuden påpeges det af Jonas, at han hellere ser kontingentet hævet end sænket grundet
forbundets økonomiske status samt det - ifølge ham - meget lave kontingent på 200kr.
Konkret foreslås der et juniorkontingent (under 18) på 150kr.
Der stemmes om forslaget. 0 stemmer for, 19 imod, 3 blank. Forslaget er nedstemt.
Konkret foreslås det, om man skulle overveje at kontingentet hæves fra 200kr til 250kr.
Overvejelser fra salen angående en eventuel kontingenthævelse:
- Der mangler en konkret handleplan til de ekstra penge - lav en liste med ting, der gerne
skal ske, så man ved hvad de 50kr ekstra pr medlem går til.
- DFSU er ikke kommet med et forslag og det er dem, der er i maskinrummet. Men det skal
overvejes, om DFSU til næste år skal høre klubberne inden repræsentantskabsmødet om
stemningen til at få ekstra penge i det nationale forbund til at udbrede sporten.
Det vælges, at der ikke skal stemmes om forslaget. Dog opfordres bestyrelsen til at kigge på et
hævet kontingent inden næste års repræsentantskabsmøde.
Der stemmes om bestyrelsens foreslåede kontingent, som er en fastholdelse på 200 kr. pr.
medlem.
22 for, 0 imod, 0 blankt.
200 kr. pr. medlem vedtages.
13. Eventuelt
Forkert medlemsstatistik i State of the Union. Rikke, sekretariatet, lover at sende det rigtige ud.
Frivillige for DFSU bedes komme forbi bestyrelsen inden de smutter i dag og få skrevet
trøjestørrelse op til årets frivillig-T-shirt.
Der rettes en tak til den afgående bestyrelse.
Der gives desuden en opfordring til at sprede rygterne om DFSU’s nye 2025-strategi.
14. Afslutning og foto

