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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.



Formandens beretning

DFSU har tidligere været et fællesforbund, og er nu blevet det igen. På trods af de forskelligheder
de to sportsgrene har, har vi en masse fællesmål, vi stræber efter. World Flying Disc Federation
(WFDF) kræver blandt andet, at der kun stilles et nationalt forbund. Det vi kender som DFSU,
kommer fremadrettet til at hedde DFSU Ultimate, hvor alt fortsat kommer til at køre som nu, med
undtagelse af sekretariatet, som bliver lagt ovre i DFSU som et fællessekretariat.

Når vi ser på klubberne og medlemstallene, er vi kommet styrket ud af COVID-19. Medlemstallene
bærer præg af dubletter, (når en person spiller for mere end én klub), dog har vi bibeholdt
optællingsmetoden, for at kunne sammenligne tallene med tidligere år. Gennemsnitsalderen ligger
lidt højere end tidligere år og er på 25/26 år, og vi håber selvfølgelig, at den vil falde.

Der er desværre nogle klubber, der er lukket, og af disse kan der nævnes, Ragnarok, AUC Mojn,
Herning Vipers og Esbjerg Flying Vikings. Der er ikke megen Ultimate aktivitet uden for de større
byer og Tørring. Det har generelt været svært for de små klubber at rekruttere nye spillere, og
dette bærer gennemsnitsalderen også præg af. Alt i alt ligger der et markant stykke arbejde forude
mht. rekruttering.

Mange penge få frivillige! Dette beskriver, hvordan det har set ud i DFSU det sidste års tid, og
samme tendens går igen ude i klubberne. DFSU råder over mange midler, som kan søges til
forskellige formål, men blot få af dem er blevet brugt. Nogle af midlerne er blandt andet gået til en
dame-camp, der blev afholdt tidligere på året, med stor opbakning og succes. De få afsatte midler,
er også med til at tegne et billede af det lave aktivitetsniveau, der har været i Ultimate Danmark
det foregange år.

Bestyrelsen har i 2021 bestået af 5 personer, og flere af dem har været med i de forskellige udvalg,
for at kunne holde disse kørende. Det største udvalg har i år bestået af 2 personer, hvoraf der
tidligere har været udvalg med helt op til 7 personer. Der er masser af mulighed for at hjælpe
Ultimate og DFSU, ved at melde sig som frivillig, og det er helt op til en selv, hvad man vil efter
egen interesse.

Der skal være bedre samarbejde med gymnasierne fremadrettet. Breddeudvalget har lavet et stort
stykke arbejde i at producere undervisningsmateriale. Forarbejdet er lavet, men der mangler
frivillige hænder til at tage de næste skridt.

På trods af den lave aktivitet er ultimate en fantastisk sport, der udskiller sig på mange måder. Det
er en højintens og social sport som alle kan spille. Dog er det også en sport drevet af frivillige, og
uden disse er det svært at drive sporten frem.



Sekretariatets beretning

2021 har budt på en masse forskellige opgaver for sekretariatet, og af disse kan nævnes
sammenlægningsarbejdet med disc golf, indmeldelse af nye klubber samt strømline og
automatisere arbejdsgange og processer.

DFSU har i 2021 doneret discs til forskellige formål. Herunder discs til opstart af ungdomshold i
Glyngøre, opstart af fritidshold på Grønland samt discs til skovklosteret.

I år vil sekretariatet lægge noget af sit fokus på følgende områder:

- Skole OL

- En medlemsundersøgelse, der skal være med til at belyse de problemer og problematikker, der er
i DFSU samt manglen på frivillige kræfter.

- Hvordan DFSU i samarbejde med klubberne kan rekruttere nye og vedvarende medlemmer.

Herudover vil sekretariatet deltage i DIF’s Trendforum, som  er en platform hvorfra nye idrætter,
specialforbund og DIF kan samarbejde og sparre om nye sports- og motiontrends på. Forhåbentligt
giver dette nogle værktøjer og kompetencer som kan gavne DFSU.
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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 Kasseren

på valg. Herudover er der ekstraordinært valg til formandsposten Alle menige

bestyrelsesmedlemmer vælges til en 1-årig periode, derfor er alle på valg i år, 2022.

Bestyrelsen:

Formand Philip Bendix Larsen – på valg (ekstraordinært)  og genopstiller ikke

Kasserer Mathias Munk – på valg og genopstiller ikke

Bestyrelsesmedlem Kasper Roholt – på valg og genopstiller

Bestyrelsesmedlem Line Hillerup Kristensen – på valg og genopstiller ikke

Bestyrelsesmedlem Mette Møller  – på valg og genopstiller ikke

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/2022/03/Forslag-til-vedtaegtsaendringer-2-1.pdf
https://dfsu.dk/wp-content/uploads/2021/07/DFSU_Vedt%C3%A6gter_071621.pdf

