Referat
DFSU Ultimate specialudvalg
Repræsentantskabsmøde 2022
5. marts kl. 10-17
Odin Havnepark
Lumbyvej 11
5000 Odense
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Fremmødte repræsentanter
Repræsentant
Anders Thuesen
Birte Bengtsson
Christoffer Gaarde
Emil Bonne Kristiansen
Helene Merete Hendriksen
Jens Bundesen
Kasper Medum
Lasse Vestergaard Andersen
Mathias Munk
Nares Sellathurai
Philip Bendix
Tuf Krenchel

Repræsentants klub
Njord
Tørring Disc Control
KFK
DTU
DTU
DTU
Aarhus Ultimate Klub
Aarhus Ultimate Klub
Aarhus Ultimate Klub og kasserer
Aabenraa Aabenraa og sekretariatet
DTU og formand
KFK

Der ydes en stor tak til de fremmødte repræsentanter. DFSU opfordrer flere medlemmer til at deltage ved
de fremtidige repræsentantskabsmøder. Hvis man vil have indflydelse på tingene, er det en god ide at
deltage ved repræsentantskabsmødet, da det er her tingene sker.
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1. Velkomst og valg af dirigent og referent
Philip Bendix Larsen formand, byder velkommen,
Lasse Vestergaard Andersen bliver enstemmigt valgt som dirigent
Nares Sellathurai bliver enstemmigt valgt som referent.

2. Beretning fra bestyrelsen
Læs beretningen i State of the Union
Spørgsmål til salen: Hvordan ser det ud med frivillige ude i klubberne, og hvad er stemningen mht.
DFSU. Forbundet kan blive bedre til at kommunikere med klubberne, samt fortælle om de
forskellige midler og tilbud de har. Hvortil der bliver svaret:
● Nogle fra repræsentantskabet har ikke hørt om tilbuddet, om at DFSU sender betalte
instruktører ud til gymnasier.
● Man kan evt. fra DFSU side aftale et møde med klubberne, og fortælle om hvad man laver,
samt hvilke tilbud der er.
● Lave internt PR blandt klubberne, for at give dem bevidsthed om hvem DFSU er, samt hvad
de laver, tilbyder og mangler hjælp til.
● Folder/brochure om hvem DFSU er.

3. Beretning fra sekretariat.
Læs beretningen i State of the Union
Spørgsmål fra salen: Hvilke arbejdsopgaver ligger der i bestyrelsen for specialudvalget, samt
hovedbestyrelsen for DFSU? Hvortil der svares: Administrative opgaver, samt de arbejdsopgaver
som de pågældende specialudvalg har behov for. Den bedste måde at sikre kontinuitet på i
opgaverne, er at ligge det hos sekretariatet, da dette er betalt tid.
Spørgsmål fra salen: Hvad dækker medlemsundersøgelsen over, og hvem bliver den stillet til?
Hvortil der svares: Den er ikke udformet endnu, men skal være med til at belyse nogle
problematikker og udfordringer, der har været i forbundet og klubberne, samt ønsker og
forventninger til fremtiden. Målgruppen bliver de enkelte spillere, og det håbes at folk vil støtte op
omkring den og besvare den.

4. Aflæggelse af regnskab 2021 og præsentation af budget 2022
Se regnskabet for 2021 og budgettet for 2022 i State of the Union.
Bemærkning fra kassereren: Det er fornyeligt opdaget, at den regnskabspraksis der har været de
sidste mange år, ikke følger regnskabsperioden. Dette skyldes blandt andet den måde
kontingentindtægter blev bogført på. Det er derfor blevet besluttet at ændre denne praksis, hvoraf
det regnskab der foreligger for året, viser en kontingentindtægt på kr. 0. Dette skyldes at der er en
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regnskabsmæssig overgangsperiode til den nye praksis, hvori kontingentet for 2021 først
indtægtsføres i 2022, mens kontingentet for 2020 er bogført i 2021.
Der er desuden lagt op til at implementere et regnskabsprogram i form af Dinero. Dette er med til at
lette kassererens arbejde, samt give nogle nye brugbare muligheder og funktioner.
Aflæggelse af regnskab: Der har ikke meget aktivitet, og meget få posteringerne. De største
regnskabsmæssige poster har været sekretariatet, samt udlæg for landsholdet som det forventes at
få 100 % retur. På trods af at kontingenter først indtægtsføres i 2022, kommer vi kun ud med et
resultat på kr.-19.759. Dette afspejler også, den minimale aktivitet der har været.
Bemærkning fra revisoren – Thomas Simonsen: Selvom der har været en hensigtsmæssig
regnskabspraksis de sidste mange år, sikres medlemmerne om at posteringer og bilag er
gennemgået. Der er ikke sket fejl eller besvigelser som resultat af dette.

5. Beretning fra stående udvalg:
a) Antidoping:
Udvalget har bestået af Lasse Vestergaard Andersen, Mathias Munk og Matthias Zaccarin.
Der har været begrænset aktivitet i 2021 grundet minimalt behov. Udvalget står til rådighed
for bestyrelsen og spillere ift. formidling og vejledning af retningslinjer.
Nuværende medlemmer fortsætter i udvalget
b) Bredde:
Udvalget har bestået af Rikke Andersen, som har beskæftiget sig med samarbejdet med EUF
omkring Train the Trainer projektet (TtT 2.0). Der er mange spændende projekter at tage fat
på såsom, videreudvikling af undervisningsmateriale, afholdelse af talent/bredde
turneringer, support til opstart af nye klubber mm.
Nuværende medlem fortsætter ikke i udvalget.
c) DM:
Udvalget har primært bestået af Kasper Roholt med assistance fra Casper Guldager de
sidste to år. Udvalget har været udfordret af COVID-19 ift. aflysninger og at kunne
planlægge ud i fremtiden. Desuden har det været svært at vurdere effekten af den nye
udendørsstruktur.
d) Elite:
Udvalget har bestået af Jonas Skovgaard og Line Hillerup Kristensen. Udvalget har
beskæftiget sig med at finde trænere til bl.a. EUIC og WBUC, som begge blev aflyst.
Herudover har fokusområdet været at sikre at DFSU ikke påtager sig et økonomisk ansvar,
og at den ligger på de respektive landshold.
Nuværende medlemmer fortsætter ikke i udvalget.
e) EM:
Udvalget har bestået af Emil Christiansen, Lasse Vestergaard Andersen, Mattias Brun
Jakobsen, Mathias Munk og Munk og Matthias Zaccarin. Har været styregruppe for
koordinering og planlægning af EUIC som desværre blev aflyst. Dog bliver der formentlig
afholdt EUIC i mixed divisionen i Litauen til december.
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Udvalget bliver nedlagt.

f) IT:
Udvalget har bestået af Emil Bonne Kristiansen og Philip Bendix Larsen. Der har været få
opgaver i 2020. Webshoppen er genåbnet efter at have været lukket ned i et par måneder,
og der kommer til at være nogle praktiske opgaver ifm. Sammenlægningen.
Nuværende medlemmer fortsætter i udvalget.
g) PR:
Udvalget har bestået af Anne Lørup Arildsen og Veronika Engbart Nissen Smith. Der har
været PR omkring sidste års repræsentantskabsmøde, billeder og reportage fra diverse
turneringer og DM, promovering af DFSU på Experimentarium samt opdatering fra dansk
deltagelse ved XEUCF.
Nuværende medlemmer fortsætter ikke i udvalget.
h) Roskilde:
Udvalget har bestået af Jesper Dyhr Andersen og Maria Lindved Marker.
Der er pt. 53 frivillige tilmeldte, og der søges fortsat flere frivillige samt supervisorer.
Nuværende medlemmer fortsætter i udvalget.
i)

Skole-OL:
Udvalget har bestået af Freja Bak Pjetursson og Nares Sellathurai. Der bliver afholdt 4
lokalstævner, og der er pt. 216 klasser tilmeldte (7 klasser). Der vil komme en PR-kampagne
i løbet af det næste stykke tid til at få flere tilmeldte klasser, som klubberne meget gerne
må dele/støtte op omkring.
Nuværende medlemmer fortsætter i udvalget.

6. Valg af formand (ekstraordinært) og kasserer
a) Formand: Philip Bendix Larsen genopstiller ikke
Kasper Roholt Madsen stiller op som nødvendighed.
Philip Bendix Larsen: Overtog posten fra Jonas Skovgaard med henblik på at færdiggøre
sammenlægningen, som nu er en realitet. Er ikke længere aktiv spiller, og har derfor heller
ikke en finger på pulsen. Derfor har han valgt at trække sig, men vil fortsat gerne tilbyde sin
hjælp til andre opgaver såsom at sætte det nye økonomisystem op.
Kasper Roholt Madsen: Har tilkendegivet at han gerne stiller op til formandsposten såfremt
andre ikke melder sig. Dog kommer det til at være på bekostning af det arbejde han pt.
lægger i DM-udvalget.
Afstemning: Kasper Roholt Madsen: Der stemmes: 12 for, 0 imod og 0 blankt. Enstemmigt
valgt!
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b)

Kasserer Mathias Munk genopstiller ikke
Christoffer Gaarde stiller op.
Mathias Munk: Har været kasserer i 6 år, og kan mærke at hans tid er ovre i denne post.
Han har valgt at fortsætte som bestyrelsesmedlem.
Christoffer Gaarde: Har tidligere erfaring som kasserer i AUC Mojn, samt nuværende
kasserer i biologiforeningen på KU. Vil gerne være med til at bygge tingene op, og tager
gerne denne udfordring op.
Afstemning: Christoffer Gaarde: Der stemmes: 12 for, 0 imod og 0 blankt. Enstemmigt valgt!

7.

Valg af minimum 1 hovedbestyrelsesmedlem
Følgende bestyrelsesmedlemmer genopstiller ikke:
Line Hillerup Kristensen, DTU & Duc & Njord
Mette Møller Nielsen, KFK
Spørgsmål fra salen: Hvor meget arbejde ligger der i at være hovedbestyrelsesmedlem? Det
påtænkes at der bliver afholdt et møde hver andet måned af cirka 1-2 timers varighed alt efter
situation. Herudover kan man selv vælge hvilke opgaver man ønsker at varetage efter interesse.
Følgende stiller op:
Anders Thuesen, Njord
Mathias Munk, Aarhus Ultimate
Afstemning:
Anders Thuesen: Der stemmes: 12 for, 0 imod og 0 blankt. Enstemmigt valgt!
Mathias Munk: Der stemmes: 12 for, 0 imod og 0 blankt. Enstemmigt valgt!

8.

Valg af revisor og en revisorsuppleant
Thomas Simonsen stiller op som revisor igen.
Der stemmes: 12 for, 0 imod og 0 blankt. Enstemmigt valgt!
Kasper Medum stiller op som revisorsuppleant igen
Der stemmes: 12 for, 0 imod og 0 blankt. Enstemmigt valgt!

9. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende kalenderår
Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på 200 kr. pr. medlem.
Spørgsmål fra salen: Har bestyrelsen overvejet at sætte kontingentet op? Hvortil der svares: De
sidste par år grundet COVID har vi ikke brugt de midler vi har budgetteret med. Altså har vi derfor
valgt at fastholde satsen, indtil et andet behov viser sig.
Spørgsmål fra salen: Bestyrelsen bliver spurgt ind til betaling for dobbeltmedlemsskab, og om dette
er noget der står skrevet i vedtægterne, samt overveje at ændre den nuværende struktur? Hvortil
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der svares: At det er ikke noget der står i vedtægterne, men at det er baseret på præcedens fra
tidligere, hvoraf man på nuværende tidspunkt kun betaler for et medlemskab uanset om man er
medlem af en eller flere klubber. Bestyrelsen vil drøfte punktet.
Der stemmes mht kontingent: 12 for, 0 imod og blankt. Enstemmigt vedtaget!

10. Eventuelt
DFSU Ultimate Discpris 2021: Prisen gives af bestyrelsen til årets ildsjæl. Der har dog ikke været så
meget aktivitet i det pågældende år, og man har i bestyrelsen drøftet hvordan det heraf skulle
håndteres.
I år har man derfor valgt at den går til en person der har været i miljøet i mange år, og har bidraget
med mange ting igennem tiderne. Lige fra sine holdninger, talentudvikling som mange klubber
nyder godt af samt indsats i gymnasierne og gymnasie-DM. På baggrund af dette bliver Birte
Bengtsson tildelt DFSU Ultimate Discpris 2021.

Udvalg:
Tuf Krenchel melder sig ind i breddeudvalget: Vil gerne bidrage til udvalget,
under forudsætning at der er andre medlemmer i udvalget.
Helene Merete Henriksen melder sig ind i breddeudvalget.
Jens Bundensen tilkendegiver interesse i potentielt at være en del af DM-udvalget.

Mødet afsluttes.
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