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Dagsorden

Tak
DFSU er en organisation drevet af frivillige og engagerede personer rundt omkring i landet, som er
med til at løse og løfte utallige opgaver. Derfor skal der lyde en stor tak til alle jer frivillige, der gør
en ekstra indsats, hvad enten det er gennem lokale træninger, udvalgs-opgaver, discsalg,
elitearbejde eller noget helt femte.
Alles indsats er værdsat – også dig, der blot samler kegler sammen til DM-runderne – men uden
disse nøglepersoner og deres engagement, ville DFSU ikke være hvad den er i dag.



Bestyrelsens beretning
Denne beretning vil være opdelt I tre faser; første corona bølge, første genåbning, og anden corona
bølge.

Corona rammer:

Vi ved alle hvad der skete. Egentligt ikke så interessant nu men et par korte ord til det vil være at
alt blev aflyst, alt var nyt og en stor tak til Mathias Zaccarin og Kasper Roholdt for deres store støtte
omkring hvordan vi skulle agere. Det var en meget travl tid for bestyrelsen, da vi skulle svare på en
masse henvendelser, meget hurtigt, omkring hvad der nu skulle ske for Dansk Ultimate. Vi gjorde
dog ligesom mange, brugte tiden til at løse opgaver der ikke krævede vi spillede ultimate og
håbede det ville være overstået inden året var omme (men vidste nok godt dette ikke ville være
overstået på et forår).

Første genåbning:

En ret fantastisk tid med mange positive ting. Vi fik klemt et velafholdt Beach DM ind som levede
op til alle restriktioner der fandtes på dette tidspunkt, der blev afholdt lokale kampe og
træningerne rundt om i klubberne kørte med bravur i forhold til gældende regler og retningsliner.
Nogle klubber var stadig lidt ramt af metal træthed, men udsigterne var gode. DM kampe, mindre
turneringer og på elite delen var VM endnu ikke aflyst men kun udsat til 2021. 

Mange initiativer og løsninger som fulgte vores strategi der blevet lavet I 2019, var udført, godt
igang eller langt på tegnebrættet.

Bredde udvalget havde lavet et kæmpe stort flot stykke arbejde med Gymnasie
undervisningsmaterialet, som gav os en af vores største ikke-betalte rækkevidde på Facebook, med
ca 10.000 mennesker som så opslagene, som også blev delt flittigt på Gymnasie-lærernes interne
facebook sider; vi ved det bliver og er blevet brugt i mange gymnasier. Vi solgte bl.a. 400 disks som
kom direkte fra mange af de gymnasier der havde taget undervisningsmaterialet til sig. 

Disc-shoppen var ligeledes blevet opgraderet eller måske revolutioneret, hvilket betød lettere
arbejde for vores kasserer og Anette Rørvang som var den fysiske del. Denne opgradering gav også
et enormt reach og vi fik med betalt promovering over 24000 mennesker I rækkevidde.

Mht Anette; som i nok ved har hun takket af efter mange gode år som perfekt fungerende
diskshop “shipping” center og vi skylder hende alle en kæmpe stor tak.

SkoleOL var også ved at være på banen igen og planen var at dette skulle startes op med Ultimate
til efteråret og vores helt store ændring i DFSU, Diskgolf sammenlægningen, var også ved at falde
på plads. Vi havde mange gode snakke med jer klubber og jeres bestyrelser, samt at vi havde det
meste materiale for dette på plads.

Elitemæssigt var alt på plads og fulgte også flot planen, da Elite udvalget havde fundet træner
teams til VM til både Herre og Dame med rutinerede og dygtige ikke spillende trænere, samt
meget kompetente holdledere, noget der aldrig har været tilfældet for vores sport før. 

På DM plan var den nye struktur rullet ud og klubberne spillede ude og hjemme kampe hos dem
selv I sensommeren 2020, I stedet for de “normale” mindre DM runder, som alt sammen skulle
kulminere til foråret 2021 med DM.



På et af de statusmøder som jeg ofte havde med min næstformand Philip på den tid, begik vi
desværre hybris, ved at sidde og snakke om alle disse ting og hvor glade vi var for at hele strategien
var ved at blive udført og at alle initiativerne sådan set var i gang. Det er beklageligt vi jinxede det
hele ved at starte anden bølge af corona.

Anden Corona bølge:

Da anden bølge ramte tror jeg  vi, ligesom alle klubberne fik en følelse af magtesløshed. Igen gik al
bestyrelsens tid og arbejde med at aflyse arrangementer, svare på henvendelser omkring “hvad
nu” for hver udmelding der kom fra regeringen. Det kulminerede med et meget træls forløb
omkring aflysningen af VM, hvor både elite udvalget og bestyrelsen skulle tage beslutning om
Danmark selv skulle melde fra et “måske afholdt” VM i 2021, midt i juledagene. Der gik
metaltræthed I den og vi havde det svært, ligesom I nok også havde det ude I klubberne. 

Dette har også haft konsekvenser, især I Jylland. Et par klubber har lukket, både Ragnarok og
Esbjerg og Aalborg har så få medlemmer at de ikke kan deltage ved DM. Vi har mistet medlemmer
for første gang I mange år I DFSU. Samtidig måtte vi udsætte repræsentantskabsmødet af to
omgange, hvilket jo er den vigtigste begivenhed for DFSU. 

Nu er vi så her, og vi skal se fremad; og det er heldigvis ikke kun trælse ting som sker. Mange
klubber, som har haft overskuddet har formået at skabe gode rammer for en god start. Fx Aarhus
har et stort opsving I medlemmer og især dameholdet har formået at genstarte sig selv med en
stor og aktiv tilslutning. Der har netop været afholdt en af de største Ultimate camps I DKs historie,
nemlig en træningscamp for damer hvor 60 nye, øvede og rutinerede spillere mødtes, blev
undervist og spillede kamp, med støtte fra DFSU. Et helt fantastisk lyspunkt, hvor også mange
rutinerede kræfter stillede frivilligt op som instruktører. Midtsæson er lige om hjørnet hvor de
fleste klubber deltager og tænker alle glæder sig som små børn til juleaften inklusiv mig selv. Til
sidst har vi fået en “ny” relativ stor klub I folden, nemlig Ebeltolf. Og det helt store ønske er at
fremover kan vores forhåbentlige sammenlægning med DDGU få os ind I sidste fase af vores
strategi omkring at blive medlem af DIF.

Som formand, vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt men også rigtigt svært år. Jeg vil takke af
som formand (før tid efter mit eget hoved), men som for så mange andre har corona også for mig
har dette år ændret mine oprindelige planer. Jeg glæder mig utroligt meget til at fortsætte med at
spille ultimate og vil stadig forsøge at hjælpe DFSU via Eliteudvalget og hjælpe Aarhus Ultimate
hvor jeg kan. 



Sekretariatets beretning
For sekretariatet vi 2020 i meget bemærkeligt år. Vi starten af året bød vidste flere nye klubber
interesse for at tilslutte sig DFSU og der var ellers fuld fart på med Indendørs DM, flere forskellige
talent turneringer derudover var det først U14 DM planlagt. Generelt var sekretariatet fokus på
Skole OL og udbrede kendskabet til Ultimate blandt gymnasieelever, særligt vi har flere
instruktører ude og introducere ultimate på gymnasier i Københavnsområdet.
Desværre blev vi hårdt ramt af COVID-19 og meget af sekretariatets arbejde gik helt i stå, da vi
aldrig vidste om det var værd at planlægge events, kampagner ell.. Skole OL blev aflyst og det store
arbejde både sekretariatet og de tilmeldte klubber havde lagt i det måtte vi se gå tabt.
2020 betød også et farvel til både Rikke og Tobias der begge blev færdiguddannet og derfor ikke
længere havde mulighed for at besidde rollerne som sports administrator og PR-ansvarlig.
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Valg til bestyrelsen

Jf vedtægter er det kun formanden og kassereren, der vælges på en periode af 2 år. I år er

formanden på valg. Alle menige bestyrelsesmedlemmer vælges til en 1-årig periode, derfor er alle

undtagen formanden på valg i år, 2021.

Bestyrelsen:

Formand Jonas Skovgaard – på valg og genopstiller ikke

Kasserer Mathias Munk – ikke på valg

Bestyrelsesmedlem Rasmus Fink – på valg og genopstiller ikke

Bestyrelsesmedlem Mette Møller – på valg og genopstiller

Bestyrelsesmedlem Kasper Roholt – på valg og genopstiller

Bestyrelsesmedlem Philip Larsen – på valg og genopstiller

Sammenlægning med DDGU
Klik her for at se præsentation af sammenlægningen

Forslag til vedtægtsændringer
Klik her for at se bestyrelsen forslag til vedtægtsændringer

Vedtægter
Klik her for at se gældende vedtægter.

https://dfsu.dk/wp-content/uploads/2021/06/DFSU-DDGU-sammenl%C3%A6gning.pdf
https://dfsu.dk/wp-content/uploads/2021/06/Forslag-til-vedt%C3%A6gts%C3%A6ndringer.pdf
https://dfsu.dk/wp-content/uploads/2020/08/DFSU-Vedt%C3%A6gter-anno-2020.pdf

