
 

 

Referat: DFSA ordinære generalforsamling 2019 

Lørdag d. 30.03 2019 blev der afholdt ordinær generalforsamling i DFSA kl. 12 hos Scandic 

Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense. 

1. Valg af dirigent 

Grundet det lave fremmøde vedtages det i fællesskab, at der ikke udvælges en dirigent, 

men at folk melder sig ved almen håndsoprækning. 

2. Formandens beretning 

Formanden fremlagde sæsonen 2018 med beskrivelser af konkurrencer og 

arrangementer, samt den store udvikling i antallet af arrangementet i det forløbne år. 

Heri blev også nævnt nogle af årets største højdepunkter, samt nogle af de udfordringer 

som året bød på. 

Det blev tydeliggjort at der er en voksende opmærksomhed omkring sporten og DFSA 

nu sammenlignet med tidligere år, herunder følgere, medlemsantal, samt medieomtale. 

Det blev italesat, at der er et stort behov for flere hænder til at varetage opgaver i sporten 

og et stort ønske om en større indsats for fællesskabet i form af, at hjælpe til ved behov, 

samt respektere hinanden og opretholde gode sociale relationer mellem hinanden. 

3. Fremlæggelse af regnskab 

Resultatopgørelsen udviser en samlet indtægt på 13.485 DKK med et årligt overskud på 

6.675 DKK i 2018. Udgifter beløber sig således til 6.810 DKK og skyldes bl.a. atletstøtte 

til udlandsrejser som værende den højeste udgiftspost i året. 

4. Behandling af indkomne forslag 

Forslag 1: DFSA Kvalifikationssystem 

DFSA stævner kan fremover tilbyde kvalifikationspladser. 

Det er op til den enkelte arrangør, at vælge rammerne for de givne klasser 

(vægt/niveau inddeling), men ved vægtinddeling kan +105 kg/OPEN klasser kun 

kvalificere til +105kg/OPEN stævner, U105 kg klasser kan kun kvalificere sig til U105 

kg stævner og ligeledes gældende for U90 kg klassen. Inddeles konkurrencen efter 

niveau, vil en kvalificeret +105 kg/OPEN atlet kunne stille op i +105kg/OPEN 

stævner, hvoraf en U105/U90 kg atlet har mulighed for at kvalificere sig i både 

+105/OPEN stævne og U105/U90 kg afhængigt af muligheder. 

Hvilken konkurrence, der vindes kvalifikation til i en given klasse, offentliggøres altid 

sammen med offentliggørelse af begivenheden, så dette er bestemt på forhånd. 

Atletkrav 

- Man skal være medlem af DFSA for at deltage ved DFSA konkurrencer. 



 

 

Formelle krav 

- Tilmelding og betaling foregår via DFSAs officielle system, hvor gebyr 

udbetales til arrangør, når tilmeldingsperioden lukker. 

- DFSA opretter den officielle begivenhed eller som minimum indgår som 

medarrangør i denne, for at sikre det i den officielle DFSA kalender. 

Krav til arrangør 

- Relevant information omkring regler, rammer, discipliner etc. meldes ud til 

atleterne i så god tid som muligt. 

- Alle atleter modtager en t-shirt som de kan konkurrere i på dagen. 

- Minimum top 3 i en klasse modtager medaljer/pokaler. 

- Der er let forplejning til atleterne under konkurrencen. Dette kan være 

vand/sodavand, frugt, barer, sandwich og lign. 

- Konkurrence t-shirten skal bære ét DFSA logo. 

- DFSA skal godkende discipliner og belastninger for alle klasser. 

- Dommer skal være godkendt af DFSA. 

- Arrangør skal anmode om at afholde RECORD BREAKER i forlængelse af 

konkurrence senest 4 uger før konkurrencen (Man kan godt deltage i 

RECORD BREAKER uden at deltage i den primære konkurrence, men man 

skal være medlem af DFSA, for at kunne foretage et DFSA rekordforsøg) 

For at kunne tilbyde kvalifikationspladser, skal arrangør overholde de gældende 

krav og retningslinjer. 

Goder til DFSA arrangør 

- Kommende DFSA samarbejdsaftaler med virksomheder skal tilgodese 

arrangører i planlægningen af konkurrencen, herunder fx tryk, t-shirts og evt. 

pokaler.  

Generelt 

- Til +105 kg/OPEN stævner (ØSM/JSM/DSM) har alle vægtklasser mulighed 

for at stille op. Såfremt 3 eller flere atleter stiller op som U105 eller U90 kg til 

et +105kg/OPEN stævne, vil der blive oprettet en klasse som præmieres 

herefter. Er der færre end 3 atleter, vil der ikke blive oprettet en U105/U90 kg 

klasse til et +105/OPEN stævne og de vil derfor heller ikke præmieres heri, 

men for deres placering i OPEN feltet. Den bedste placerede atlet med en 

kropsvægt under 105 kg/90 kg til et +105/OPEN stævne (i.e ØSM/JSM/DSM), 



 

 

vil dog altid direkte kvalificere sig til DSM U105/U90 kg uanset antallet af 

deltagende atleter.  

      Forslag 2: Kvindernes vægtgrupper 

- Pr. 1. Juni 2019 træder nye vægtgrupper for kvinderne i kraft. Alle DFSA 

stævner med tilhørende kvindeklasser, skal inddele kvindeklassen efter -63 

kg, -82 kg og +82 kg for at stemme overens med internationale standarder. 

      Forslag 3: Dato for DFSA ordinær generalforsamling 

- Datoen for DFSAs ordinære generalforsamling rykkes fra nuværende sidste 

lørdag i marts måned til sidste lørdag i januar måned. Dermed afholdes DFSAs 

næste ordinære generalforsamling d. 25.01 2020. 

      Forslag 4: Medlemskab og DFSA atletstøtte 

- Pr. dags dato vedtages det, at for at modtage atletstøtte, skal du som atlet 

minimum     have været medlem 6 måneder ud af de seneste 2 år for at kunne 

indstilles til den økonomiske støtte. 

 

5. Valg af bestyrelse 

Følgende blev genvalgt til bestyrelsen 

      Erik Mazur, bestyrelsesmedlem 

 

Nyvalgt til bestyrelsen 

Jesper Adler Hansen, kasserer 

Thomas Granhof, bestyrelsesmedlem 

Frederik Thye, bestyrelsesmedlem 

 

 

 

 



 

 

6. Eventuelt  

- Vigtigheden af, at tale pænt til og om hinanden i sporten blev vendt 

afslutningsvis. Selvom man er af forskellige holdninger og tilgangsvinkler, så 

er det ikke en nødvendighed at omtale andre personligt og negativt på de 

sociale medier. Det er en unødvendighed som DFSA tager stor afstand fra.  


