Referat – Generalforsamling DFSA d.18/4-2015
Deltagere: Payam Samarghandi, Dennis Rasmussen, Frank O. Jensen, Channe Hviid, Julie Grønborg
Bægaard, Lars Husted Vestergaard, Morten Hansen, Mie-Pil Marie Simmelsgaard-Madsen, Allan
Simmelsgaard-Madsen, Jacob Nielsen, Brian Møller Larsen, Thomas Granhof, Henrik Andersen, Nicolaj
Holstein.

Velkomst v. formand Nicolaj Holstein (NH)
NH forelægger navneliste over medlemmer, der er stemmeberettigede

Følgende punkter følger dagsordenen:

Ad 1) Payam Samarghandi (PS) valgt som referent og dirigent

Ad 2) NH beretter om årets gang og planerne for 2015. NH redegør bl.a. for de aktiviteter, forbundet har
arrangeret og opfordrer særligt til, at det er ønskeligt med flere frivillige kræfter, uanset træningserfaring.

Ad 3) Regnskabet blev fremlagt af NH og godkendt af bestyrelsen. Enkelte medlemmer havde spørgsmål til,
hvorfor nogle posteringer ifm. hhv. Fyns Stærkeste Mand og DSM var gået igennem foreningens bankkonto.
Det blev forklaret, at dette var for at fordre en større gennemsigtighed med pengestrømmen, der ud- og
indgik ifm. forbundsstævner. Herudover var der ingen bemærkninger, og regnskabet blev enstemmigt
godkendt.

Ad 4) Samtlige tre punkter, der var forelagt medlemmerne inden generalforsamlingen, blev motiveret af NH
og enstemmigt godkendt. Der var herudover ikke indsendt forslag til vedtægtsændringer.

Ad 5)
A) Lars Besand ønskede som eneste kandidat at opstille til posten som næstformand. Han blev enstemmigt
valgt ind.
B) Kandidater til bestyrelsen var: Flemming Bruntse, Jacob Nielsen, Thomas Granhof og Frank O. Jensen.
Afstemningen foregik som en hemmelig afstemning med stemmesedler. Flemming Bruntse og Jacob
Nielsen blev valgt ind.
C) Kandidater til suppleantposterne var: Dennis Rasmussen, Thomas Granhof og Frank O. Jensen.
Afstemningen foregik som en hemmelig afstemning med stemmesedler. Thomas Granhof og Dennis
Rasmussen blev valgt ind.

Ad 6) Channe Hviid spørger ind til tiltag ift. kvindelige medlemmer. NH svarer, at kvinderne er en prioritet,
men at det skal kunne forsvares ift. hvor mange kvinder der er medlemmer. Det efterspørges, at der vil
være flere kvindelige medlemmer, der melder sig ind ift. at det nu ”kun” er 1/10 af det samlede antal
medlemmer, der er kvinder. Det bemærkes ydermere af NH, at der er et igangværende samarbejde med
GFSA i Tyskland, der bl.a. indebærer aktivitet for kvinder. Bestyrelsen tager til efterretning, at vi
fremadrettet skaber en incitamentstruktur, hvis formål er at fremme aktiviteten i sporten blandt kvinder.
Herudover blev der drøftet muligheder ift. alternative sponsorordninger ifm. særligt DSM.
Det blev fremhævet af enkelte medlemmer, at TV-dækning bør prioriteres (endnu) højere. NH forklarede,
at TV-dækning allerede fra forbundets stiftelse har været højt prioriteret – og eksemplificerede bl.a. dette
med at Ekstra Bladet TV streamede DSM 2014 live – men at det er taget til efterretning, at dette skal
prioriteres endnu højere om muligt.
Afslutningsvis blev der spurgt ind til mulighed for dispensation til medlemmer, der ønsker at deltage i
mesterskabsstævner i år, men som ikke har været indmeldt fra den offentliggjort skæringsdato (1/4-2015).
Dette bliver taget op som selvstændigt punkt på næste bestyrelsesmøde.

På vegne af bestyrelsen skal der lyde et stort tak til de fremmødte

Med venlig hilsen
Bestyrelsen – Danish Federation of Strength Athletes

