HorsHorsens Styrkeløft Klub
Referat fra bestyrelsesmøde d. 11.6.2021 kl.13.00

Afholdt: Lupinvej 97, 8700 Horsens.
Deltagere: Eva Buxbom, Christoffer Jensen og Jørgen Rasmussen.
Referent: Eva Buxbom.

Mødet omhandler afholdelse af divisionsturneringen og DM

1. Hjælpere til DM og divisionsturneringen
Der er blevet sat sedler op med uspecificerede arbejdsopgaver samt ringet rundt til ca. 50
medlemmer, og der er folk til stort set alle opgaver. Dog mangler der stadig spottere. Det blev
besluttet, at Eva tager kontakt til Nordland og køber de manglende spottere.

2. Manglende stabil internetforbindelse
Efter flere henvendelser til Forum Horsens er der stadig ingen melding på, om de kan hjælpe os
med at sikre stabilt internet til stævner. Vi vil forsat rette henvendelser og arbejde på at finde en
løsning.

3. Licensløftere og DSF’s regler
Forum Horsens, som styrer nøglebriksystemet, kan ikke hjælpe os med at tjekke op på, om
licensløftere kommer i klubben mindst en gang om uge. Dette skyldes, ifølge dem, GDPR- regler,
der ligger indenfor persondatalovgivningen.
Ifølge DSF’s Anti-doping politik er følgende gældende:
”Dansk Styrkeløft Forbund stiller krav om, at man for at kunne stille op for en klub skal træne regelmæssigt i
pågældende klub – mindst én gang om ugen. Hvis atleten bor et sted, hvor der er langt til en klub, eller der
er helt særlige omstændigheder, som gør sig gældende, kan klubben udstede en dispensation, hvori det
beskrives, på hvilke vilkår løfteren i givet fald kan repræsentere klubben. DSF’s dopingkontroludvalg skal
orienteres herom og godkende aftalen.”
http://filer.styrke.dk/antidopingpolitik.02.12.2016.pdf
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Da det ikke er muligt at bruge nøglebriksystemet til denne opgave, vil Jørgen finde på en anden
måde og følge op på denne opgave, så vi overholder DSF’s Anti-doping regler.

4. Corona og stævner
Vi forholder os hele tiden til udviklingen i coronarestriktionerne. Til divisionsturneringen og DM
har vi sat en person på, som vi kalder en ”coronaperson.” Denne person kommer til på dagen, at
tjekke op på de regler, der måtte være i forhold den pågældende dato. Derudover vil der blive
uddelt adgangskort til alle personer ved stævnet, så vi kun behøver at tjekke antal og coronapas
en gang i løbet af dagen.

5. Border, stole, ledninger og computere til stævneafvikling
HSK låner ca. 50 stole af Forum Horsens ved kontakt af halinspektør. Dette står Eva for. Borde har
vi nok af, hvis vi låner fra Kampsportscenteret. I forhold til ledninger og computere, bliver de
sidste ledninger bestilt og købt, og vi supplerer op med egne computere.

6. Bænker til det klassiske hold ved divisionsturnering
Da vores bænker til det klassiske hold mangler tre dage, for at hendes licens er gyldig, er vi nødt til
at finde en anden. Ved at rykke rundt på de forskellige personer, der er tildel arbejdsopgaver, har
vi fået det hele til at gå op. Annette Pedersen har stillet sig til rådighed som bænker og Tanja tager
den manuelle protokol.

7. Præmier, pokaler og medaljer
Vi har kontakter Henning i forhold til pokaler og medaljer, og sikret os, at de bliver sendt til en fra
bestyrelsens hjemmeadresse. I forhold til præmier, som vi har udlovet til vinderne til DM, er vi klar
til at rykke, hvis de ikke er kommet frem inden for en uge.

8. Nye bestyrelsesmedlemmer og en udvidelse af bestyrelsen til 5 personer
Vi har valgt at trække bestyrelsens forslag om en udvidelse af bestyrelsen samt
vedtægtsændringer. Da vi kan se, at der ikke er den lyst og tid, som det kræver at sidde i en
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bestyrelse, blandt medlemmerne, giver en udvidelse af bestyrelsen samt vedtægtsændringer
ingen mening. Derudover er vores medlemstal blevet kraftigt reduceret, hvilket også bør afspejles
i antal af bestyrelsesmedlemmer.

9. Suppleant til bestyrelsen
Dog vil vi forslå Tanja, hvis hun har lyst, til suppleant til bestyrelsen.

10. Klub T-shirt
Der blev talt op på vores T-shirt lager og vi har stadig mange.

11. Klubdragter
Vi har endelig fået leveret klubdragter med tryk. Der er blevet bestilt 27 sæt i forskellige størrelser,
og vi har en god aftal, hvor vi kan bestiller efter behov, dog mindst 5 sæt ad gangen. Hvert sæt
koster klubben 500 kr. Efter en god diskussion blev det besluttet, at medlemmer der stiller op til
konkurrence får en klubdragt af klubben, når de stiller op til stævnet. Ellers koster det
medlemmerne 250 kr. Klubdragterne skal ikke bruges til træning i hverdagen, men er ment som en
stævnedragt, der skal bruges til stævner. Derved vil medlemmer fra HSK kunne se pæne og
præsentable ud, når de tager ud til stævner og stiller op til fotografering. Der kan højest købes/
bestilles et sæt om året.
Evt.
Der var intet til eventuelt

