
 

 Referat – Generalforsamling DFSA d.25/3-2017  

 
Deltagere: Torben Sørensen, Peter Nautrup, Mikkel Leicht, Konrad Marciniak, Mie-Pil Simmelsgaard-
Madsen, Allan Simmelsgaard-Madsen, Thomas Granhof, Nicolaj Holstein. 
Yderlige tre IKKE medlemmer af DFSA var mødt op for at hører nærmere omkring DFSA og sporten, 
 
Velkomst v. formand Nicolaj Holstein (NH)  
 
Følgende punkter følger dagsordenen:  
 
Ad 1) Thomas Granhof valgt som referent og dirigent  
 
 
Ad 2) NH beretter om årets gang og planerne for 2017. NH fortæller bl.a. om succeserne i 2016, heriblandt 
en positiv og vellykket afvikling af kvalifikationsstævnerne på Sjælland, Fyn og i Jylland. 
Ligeledes fortæller NH også om den store succes Danmarks Stærkeste Mand havde i de nye omgivelser i 
Odense Idrætspark, hvor både verdens stærkeste kvinde, Donna Moore og verdensrekordindehaveren i 
dødløft, Eddie Hall, var at finde i Odense i forbindelse med arrangementet. Ydermere belyser NH også de 
store succeser DFSA’s atleter har haft internationalt i 2016, her nævnt både Brian Møller Larsen der vandt 
SCL VM i Finland i U90 og Mikkel Leicht, der som den første dansker i 12 år, deltog ved World’s Strongest 
Man i Botswana. 
 
NH fortæller også om den øgede efterspørgelse til stævner i blandt DFSA’s atlet og roser derfor de 
mennesker som tager initiativ til afvikling af samlinger, grandprix stævner m.m. 
Med det sagt nævnte NH også, at én af målene for 2017 var at afvikle endnu flere sociale arrangementer 
såsom træningssamlinger, mindre grandprix stævner m.m. og ville derfor appellere til, at man retter 
henvendelse til bestyrelsen såfremt man gerne vil være tovholder/arrangør af et sådant arrangement, 
således DFSA kan bistå med hjælp og rådgivning.  
 
 
Ad 3) Regnskabet blev fremlagt af NH der forklarede at de primære indtægtskilder kommer fra 
kontingenter og tilmeldingsgebyrer til mesterskabsstævner og træningssamlinger. En samlet indtægt på ca. 
3000 kr mindre end året forinden blev af NH belyst og kan bl.a. stamme. fra manglende fornyelser af 
medlemskaber fra tidligere medlemmer m.m. Årets overskud var ikke stort og regnskabet viste derfor 
tydeligt, at næsten alle indtægterne i 2016, var gået direkte til at støtte DFSA’s atleter i forskellige 
sammenhæng. 
 
NH og de resterende fremmødte bestyrelsesmedlemmer nævner ligeledes, at bestyrelsen har ambitioner 
om, at videreudvikle disse muligheder, så flere atleter kan få gavn en af den hjælpende hånd i forbindelse 
med deltagelse i konkurrencer i udlandet. 
Herudover var der ingen bemærkninger og regnskabet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.  
 
 
Ad 4) Én forslag blev bragt på generalforsamlingen af bestyrelsen selv. 
Forslaget omhandlede at hæve forbundets årlige kontingent fra 200 kr til 250 kr årligt i henhold til § 5 stk 3. 
Ligeledes oplyste bestyrelsen i samme ombæring også, at de fra 2017 ønsker at hæve tilmeldingsgebyret til 



forbundets mesterskabsstævner fra 150 kr til 200 kr. Begge forslag blev begrundet med det ønske, at have 
flere midler i forbundet at arbejde med, således endnu flere atleter kunne få gavn at økonomisk støtte fra 
DFSA i forbindelse med internationale deltagelser, da flere og flere atleter får deltagelsesmuligheder 
udenfor Danmarks grænser. 
 
Forslaget blev stillet til afstemning og blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen og vil derfor træde 
i kraft fra D.D. 
 
Ad 5) 

A) Næstformand Lars Besand ønskede genvalg til sin post, men havde desværre ikke mulighed for at 
være fysisk til stede, hvorfor NH læste en motivation for genvalg sendt af LB pr mail. Derefter blev 
resten af generalforsamling spurgt om nogle ønskede valg til denne post. 
Kun LB ønskede valg/genvalg og blev enstemmigt valgt. 
 

B) Kasserer Henrik Andersen havde før generalforsamlingen givet udtryk for, at han ikke ønskede 
genvalg. Igen blev generalforsamlingen spurgt om nogle ønskede valg til bestyrelsesposten, men 
ingen ønskede dette. Kassererposten bliver derfor ubesat men i det daglige udført af den 
resterende bestyrelse. 
 

C) Julie Grønborg Bægaard havde før generalforsamlingen givet udtryk for, at hun ikke ønskede 
genvalg. Konstitueret bestyrelsesmedlem Erik Mazur Thomsen ønskede valg, men kunne desværre 
ikke være fysisk til stede, hvorfor NH læste en motivation for genvalg sendt af EMT pr mail. 
Derefter blev resten af generalforsamling spurgt om nogle ønskede valg til disse poster. Kun EMT 
ønskede valg og blev enstemmigt valgt. Derfor forblev den ene bestyrelsespost ubesat. 
 

D) Ingen ønskede valg til suppleantposten og derfor forblev denne post ubesat. 
 

E) Thomas Granhof blev enstemmigt valg til intern revisor for år 2017. 
 

 
 
Ad 6)  
I forbindelse med øgning af indtægterne i forbundet, blev der af Mikkel Leicht forslået løsninger hvorpå 
man kunne hæve tilmeldingsgebyret til forbundets træningssamlinger for IKKE medlemmer af DFSA 
betydeligt og derfor øge incitamentet for at melde sig ind i forbundet. Idéen med at skabe incitament var 
store dele af generalforsamlingen enige i, dog redegjorde NH bl.a. for, at omtrent halvdelen af deltagerne 
ved disse samlinger var IKKE medlemmer, som udelukkende deltager for at snuse til sporten og ønsker en 
sjov og anderledes dag, hvorfor man kan risikere at nye ansigter fravælger at deltage pga det økonomisk er 
for voldsomt, hvilket resten af den repræsenteret bestyrelse var enige i. Dog var den repræsenteret 
bestyrelse enig i, at der skulle skabes et større incitament for indmeldelse i forbundet, så forbundets 
medlemmer ikke udelukkende består af hardcore konkurrence atleter.  
 
Mikkel Leicht nævnte ligeledes at han gerne ville være behjælpelig ved træningssamlinger og sociale 
arrangementer, såfremt han kunne bidrage, hvilket generalforsamlingen modtog meget positivt. 
Bl.a. tilbød ML at være bindeled imellem Roskilde Atletklub, der også engagere sig i diverse stærkmands 
aktiviteter, og DFSA, således flere arrangementer kunne afvikles i 2017.  
I forbindelse med dette nævnte ét af de fremmødte IKKE medlemmer også, at de muligvis havde nogle 
faciliteter i Vejle som også kunne benyttes til dette formål. 



 
Det blev fra bestyrelsens side tydeliggjort at man rigtig gerne ville bistå med hjælp i forbindelse med 
afviklingen for disse, men at man også havde brug for ildsjæle der ønskede at gå forreste med idéerne og 
initiativerne også skulle bestyrelsen nok sørge for at bakke op og støtte med rådgivning, arbejdskraft og evt 
økonomisk. 
 
På vegne af bestyrelsen skal der lyde en stort tak til de fremmødte  
 
Med venlig hilsen  
Bestyrelsen – Danish Federation of Strength Athletes 


