
 
Bestyrelsesmøde DKF  

 
 

Dagsorden  21.06.202020 
 

Dato Søndag d. 21. juni 2020 kl 9.00-13.00 
Sted Storebælt Sinatur Hotel & Konference 

Østerøvej 121 
DK – 5800 Nyborg 

Deltagere 
Ansvarlige benævnes med initialer. 

Ole Tikjøb (OT), Per Hansen (PH), Bolette Fokdal (BF), 
Tom Faurschou (TF), Emma Broberg (EB), Lau Larsen (LL), Jeppe 
Jørgensen (JJ),  Christian Jacobsen (CJ), Lisbet Präem (LP) 

Afbud  
Referent  

 
 

Nr. 
 

Punkt 
 

Kommentar/beslutning/opgave 
 

Bilag  Ansvar 

  
Velkommen 
 

   
OT 

1. Godkendelse af 
referat 

1) LINK til referat  OT 

2. Godkendelse af 
dagsorden 

  OT 

3. Diskussion 1) Bestyrelsesudviklingsproces - drøftelse af 
sammenfatning og “opslagsformat” 

2) Næste skridt i strategiproces / tilpasning 
3) Diskussion af oplæg fra jubilæumsarbejdsgruppen  

 

3.1 
 
3.2 
3.3 

CJ 
 
PH/CJ 
PH/LL 

4. Beslutning 1) Format og indholdsspor: Årsmøde 2020  
2) Princip beslutning vdr. international rejse aktivitet 

efterår/sensommer 2020 (landshold) 
3) Evt. justering af principper og praksis i forhold til 

optagelse af nye klubber.  
4) Hæder og ære (Lukket punkt) 
5) Bekræftelse af behandling om forlænget 

betalingsfrist for 2. rate kontingent 2020 
 

4.1 
4.2 
 
4.3 
 
4.4 
4.5 
 

CJ 
LCR 
 
CJ 
 
CJ 
CJ 

5.  Status / orientering 
formænd 

1) Formand 
2) Næstformand 
3) 2. Næstformand 

 

5.1 
5.2 
5.3 

OT 
PH 
BF 

6.  Status / orientering 
sekretariatet 

1) Samlet for medarbejderstaben 
 

6.1 
 

CJ 
 

7. Status / orientering 
bestyrelse 

1) Landshold & Elite 
2) Konkurrence 
3) Klubaktivitet & Motion 
4) Facilitet & Miljø 

7.1 
7.2 
7.3 
7.4 

TF 
LL 
EB 
JJ 

 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1lU_s5UZiJnXT4SfTQmUYT7IPdoKpBfuQ/view
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8. Økonomi 1) Balance 2020 

 
8.1 
 

CJ  
 

9. Eventuelt  
 

9.1 OT 

 

Mål vi vil nå 

 
🏁 OL medaljer 2016 og 2020 

 
🏁 200 klubber & 25.000 medlemmer i 2020 

 
🏁 Fra 11 % til 15 % medlemmer under 18 år i  

              2020  
 
🏁 Vækst i uddannede for tur/kap på EPP og 

instruktøruddannelse  

 
🏁 Udvikle og afvikle koncepter til forbedring af 

breddens kano- og kajakfærdigheder med 
10% 

 
🏁 Klubudvikling og afprøvning af nye 

organisationsformer i 20% af klubberne 
inden 2020 
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Til dagsorden Næste punkt 

Bilag 3.1   21.06.2020 
  
Dagsordens punkt  

3.1 
Form  
Ansvarlig  

CJ 
Emne  

Bestyrelsesuviklingsproces - drøftelse af sammenfatning og “opslagsformat” 
Opgave  

Fortsætte processen med at forny bestyrelsen. 
Baggrund  

Proces iværksat i 2018. 
 
På seminar i januar 2020 blev en roadmap frem imod valg i november 2020 
aftalt. Der er siden pr mail kommenteret på denne roadmap. 
 
Seminaret beskrev også aktuelle opgaveportefølje, sammenhæng mellem 
opgaver i bestyrelsen og perspektiver på fremtdige løsninger. Materialet er 
sammefattet og er nu klar til kommentering / justering (ikke delt offentligt) 
LINK 
 
Der blev op til årsmøde 2019 udarbejdet en generel kompetencebeskrivesle 
for DKF bestyrelse med henblik på at kunne kommunikere forventninger og 
perosnprofil tydeligt til kommende kandidater til bestyrelsen, det blev i januar 
drøftet om disse profiler var for omfattende og evt skulle justeres lidt.   (ikke 
delt offentligt) LINK 
 
Ebdelig blev der som en led i processen drøftet standarder for hvordan 
rekruttering og valg håndteres mhp at transperans og good governance. Disse 
standarder skal tilpasses til det kommende årsmøde og pkt 4.1 på 
dagsordenen (ikke delt offentligt) LINK 

Indstilling  
Roadmap og de enkelte dokumenter drøftes evt, med mandat til udvalgte 
bestyrelsesmedlemmer til at tilpasse. 

Næste opfølgning  

Fastlægges på mødet. 

 
  

 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1OLMzMFJX2tJjrzRiYHlNtUDe4DgjzTwJlvrxdXzlyaI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/10LY0yaIa15B4qBEwEAJifeuJ34y9gmUGIbDl4wB1R2o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1PI-VIzwsbnnJo9qa4OHtanLktmBUK9ND6xhm7zzYxLo/edit#bookmark=id.h45kpjpvxt6o
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Til dagsorden Næste punkt 

Bilag 3.2   21.06.2020 
  
Dagsordens punkt  

3.2 
Form  

Diskussion/beslutning/orientering 
Ansvarlig  

PH 
Emne  

Næste skridt i strategiproces / tilpasning 
Opgave  

Vi skal tage stilling til om vi ønsker:  
● et tredje møde i processen 
● om / hvordan personale og nøglefrivillige inddrages 
● hvordan årsmødet inddrages (kobler også til pkt 4.1) 

Baggrund  
Strategiprocessen er nu igangsat og næste møde er fastlagt (18. august). Der 
er et krav om at der skal være fastlagt spor og ambition inkl. økonomi i 
december 2020 for aftalene 2022-2025. 
 
Produkt fra workshop den 3. juni endnu ikke distribueret. 

Indstilling  

Bestyrelsen drøfter opgaven og fastlægger evt datoer samt giver mandat til 

det videre arbejde. 

Næste opfølgning  

18. august. 
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Til dagsorden Næste punkt 

Bilag 3.3   21.06.2020 
  
Dagsordens punkt  

3.3 
Form  

Diskussion/beslutning/orientering 
Ansvarlig  

LL/PH 
Emne  

Diskussion af oplæg fra jubilæums arbejdsgruppen  
Opgave  
Baggrund  
Indstilling  

Næste opfølgning  

 
 
PH/LL har afholdt to arbejdsmøder hvor vi har været igennem alle forslag/ideer med jubilæumsaktiviteter, 
og udarbejdet en samleliste med ønsker/prioriteringer som vi mener skal fremmes. 
 
Der afholdes  videomøde med en større arbejdsgruppe onsdag den 17/06 - og vi forventer en samlet plan 
efterfølgende kan forelægges bestyrelsen på førstkommende b-møde. 
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Til dagsorden Næste punkt 

Bilag 4.1   21.06.2020 
 

Form  
Diskussion/beslutning/orientering 

Ansvarlig  
CJ 

Emne  
Format og indholdsspor: Årsmøde 2020  

Opgave  
BE skal beslutte format og indholdspor for Årsmøde 2020 

Baggrund  
2020 er specielt på grund af Covid-19. Ved de nuværende restriktioner kan vi 
overnatte 150 personer på Kobæk Strand, der kan nærliggende findes 
overnatningsmuligheder for flere. 
 
 

a. Form 
På basis af den nu oplyste Covid-situationen skal det diskuteres om vi 
skal fastholde formen. (2 dage - fysisk møde) 
 

For Imod 

Konceptet har de seneste 2 år vist 
sig at fungere godt 

Mødet ligger, så en 2. bølge af 
Covid-19 kan være i gang 
(efterår/start vinter) 

Vi har brug for at samles, fordi vi 
ikke har været samlet, som vi plejer 

Covid-19 har været dyr for DKF, og 
der kan spares i omegn af 200.000 
kr. ved at ændre årsmødet til et 
format uden overnatning. 

 Målgruppens gennemsnitsalder og 
det at vi holder mødet indendørs 
taler også imod at vi afholder et 
2-dags fysisk møde. 

 
Variationer af mødeform 
Vi kan inden for rammerne af vedtægterne ændre mødeformen.  Vi kan 
således vælge forskellige variationer: 
 
1 dag+ 
Vi kan afholde 1 fysisk mødedag og supplere med en serie online-webinarer 
på hverdagsaftener.  
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Vi kan holde den fysiske mødedag lørdag, således der fortsat er mulighed for 
at mødes efterfølgende til en bid mad, og vi kan give de der ønsker det 
mulighed for overnatning. 
 
1 dag 
Vi kan holde en ‘normal’ generalforsamling, hvor vi går igennem dagsordenen 
punkt for punkt i løbet af 4-6 timer som vi kender det fra tidligere. 
 
On-line (backup) 
Vi kan afholde en online generalforsamling - som ovenfor beskrevet. Med 
elektroniske afstemninger. Det kunne gøre at flere klubrepræsentanter vil 
deltage i  afstemninger f.ex valg af bestyrelsen. 
  

b. Indhold 
Da forslag/lovforslag først bliver kendte efter 1. august, hvor fristen for at 
indsende lov- og beslutningsforslag udløber, så er oplægget ikke udarbejdet 
endnu.  
 
Link til dokument om indkomne lovforslag  (Linker også til tidsplan) 
Link til dokument om indkomne beslutningsforslag (Linker også til tidsplan) 
 
Såfremt der vælges 2 dages arrangement - så skal emner til workshop vælges. 
 
Se noter & inspiration her: Årsmøde årshjul temaer // ideer  
 

c. Målgrupper 
Såfremt der vælges 2 dages arrangement eller 1dag+ - så skal der vælges 
målgrupper. 
 
Vi har tidligere arbejdet ud fra, at alle skal møde alle under Årsmødet, men vi 
møder krav fra elite|sprint, fra elite|kajakpolo, fra B&U|trænere, og til dels 
havkajak-roere, der giver udtryk for at de hellere vil bruge weekenden i deres 
egen  gruppe. 
 
 

For opdeling imod opdeling 

Ved at opdele får man styrket de 
reelle netværk 

Mindskes udvekslingen på tværs af 
klubber med forskellig interesse.  

Man kan komme i dybden med det 
man finder mest relevant 

Flere spor giver flere workshops - 
det bliver dyrere med flere 
workshops / mere komplekst at 
arrangere 

 Fællesskabsfølelsen mindskes? 

 
 
Variationer: Fælles fredag - sammen lørdag. 

 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1em-LxRwEs6aSDicygnIjHOM5CySE4BAptFyu_KV6s08/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1eg7iPiExyURPRfn7wEyaqtpXpFFQHlfAG5RObflnh7w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wD23H9WkoY13TuKURUeuzP0OhOk5tRAS-k1CNG6BvvE/edit#gid=2116983563
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Forskellige målgrupper mødes - og afleverer status i plenum.  
Indstilling 

 
Næste opfølgning  
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Til dagsorden Næste punkt 

Bilag 4.2  21.06.2020 
  
Form  

Diskussion/beslutning/orientering 
Ansvarlig  

LCR og CJ 
Emne  

Princip beslutning vdr. international rejse aktivitet efterår/sensommer 2020 
(landshold) 

Opgave  
Fastlægge rammmer for hvorledes DKF forholder sig til rejseaktivitet i den 
kommende tid. 

Baggrund  
Sæson 2020 har været fundamental anderledes i forhold til stævneomfang 
og indhold - såvel nationalt som internationalt - grundet Covid-19. Dette har 
naturligt haft en indflydelse på atleternes forberedelse, generelle udvikling 
og motivation. Dette i varierende omfang. 
 
Mens sæson 2021 begynder at tegne sig, så er 2020 stadig uklar og uvis. Dels 
på grund af nationale og internationale restriktioner forbundet med 
pandemien, men også på grund af usikkerhed omkring pandemiens 
udvikling, og de enkelte nationers stillingtagen hertil.  
 
Status på seniorsiden er, at planlægger ICF gennemførelsen af ”2020 ICF 
Canoe Sprint Olympic Event World Cup” den 23 – 27 SEP 2020 i Szeged, 
Ungarn. ECA drøfter gennemførelsen af et EM gennemført i Bascov 15 - 18 
OKT 2020.  Gennemførelsen af disse arrangementer er stadig præget at stor 
usikkerhed bl.a. fordi mange nationer har proklameret, at man ikke vil rejse 
uden for egne lande/kontinenter i 2020. ICF forventer at kunne melde 
yderligere ud ultimo JUN 2020 og fordi ECA har proklameret: The position of 
the board, however, is that the Championships (in any discipline) can only 
be valid if all European teams can attend, in case of a lockdown and 
majority of the teams missing from the Championships it would be against 
the competition rules. 
I tilfælde af at EM i OKT bliver gennemført og vurderes relevant, kan det 
blive aktuelt at indlægge en uges sommereferie for EC atleterne ultimo JUL 
2020. 
 
På ungdomssiden er UNM i Tampere den 1-2. august aflyst. Hvis der åbnes 
yderligere op for udenlandsrejser kan en række internationale stævner blive 
aktuelle. Olympic Hopes Regatta i Szeged den 17-20. september. Stævnet er i 
år udvidet med U18 klassen, og har løb over 4 dage mod normalt 3 dage. 
Vedr. U18/U23 EM planlægges på gennmførelse i Moskva 3 - 6  SEP.  Den 
25.-27. september afholdes Regatta Bratislava i Slovakiet. Stævnet er for 
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U16, U18 og U23, og har normalt deltagelse af ca. 10 landshold. Som 
rejserestriktionerne er nu er det ikke muligt at deltage. Den 18.-20. 
september er der forlydender om at der afholdes regatta i Brandenburg an 
der Havel.  
 
Aktuelt dækker den kollektive rejseforsikring ikke coronarelaterede udgifter 
ved rejser til destinationer som er organge i udenrigsministeriets 
rejsevejledning. I så tilfælde kan det være en markant økonomisk risciko. 
 

Indstilling  
I samtaler med atleter, trænere, KC og EC fremgår tydeligt et ønske om at 
deltage i de internationale stævner, der måtte blive arrangeret i kølvandet 
på den aftagende pandemi. Dette af hensyn til motivation og udviklingen af 
vores elite generelt. For de af vores EC atleter, der står foran deltagelse ved 
OL i 2020 eller kvalifikation for deltagelse er det endvidere en væsentlig 
mulighed for at “benchmarke” sig i forhold til andre og egen udvikling - 
herunder i forhold til hvor godt den enkelte atlet og båd er kommet gennem 
krisen. 
Det anbefales derfor, at træffe beslutninger baseret på en “case by case” 
vurdering efterhånden som deadline nås, men at beslutninge til enhver tid er 
baseret på: 

1. En sundhedsfaglig vurdering og myndighedernes rejsevejledning 
2. Den sportslige værdi 
3. Nødvendigheden 

 
Næste opfølgning  
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Til dagsorden Næste punkt 

Bilag 4.3  21.06.2020 
  
Form  

Diskussion/beslutning/orientering 
Ansvarlig  

CJ 
Emne  

Evt. justering af principper og praksis i forhold til optagelse af nye klubber. 
Opgave  

Bestyrelsen skal forholde sig til en konkret optagelses ansøgning samt 
principper og praksis ift optagelse 

  Baggrund  
Det er bestyrelsens mandat at optage eller afvise nye klubber der søger om 
optagelse. Forud for forelæggelse af en optagelsesansøgning er klubben 
ansøgning blevet administrativt behandlet efter principper der fremgår af 
forretningsgangen pkt e side 84. DIF´s vurdering er ligeledes indhentet. 
 
Bestyrelsens mandat fremgår af §3 der ligeledes beskriver at nægtelse af 
optagelse kan afprøves på forbundets årsmøde. §5 beskriver hvilke 
lovfæstede krav der er til klubber. Det fremgår bl.a. Klubbens formål være at 
fremme kano- eller kajaksporten. Klubben kan derudover også have andre 
formål. 
 
Som reference er der udarbejdet et dokument der belyser de forskellige 
forhold dels generelt dels ift den aktuelle ansøgning. 
 
Link (ikke delt offentligt) 

Indstilling  
Bestyrelsen bedes beslutte, om og i givet fald hvilke justeringer af principper 
og praksis, der skal foretages 

Næste opfølgning  

Efter mødet. 

 
  

 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1Bd8GX0gPIJ5VONf0aq1JeSdssESuAIBR7puADjD0Zmg/edit?usp=sharing
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Til dagsorden Næste punktt 

Bilag 4.4  21.06.2020 
  
Form  

Diskussion/beslutning/orientering 
Ansvarlig  
Emne  

Hæder og ære  
Opgave  

Der skal tages stilling til tildeling af hæder og ære.  
Se bilag 1, bilag 2 og bilag 3  

Baggrund  
 

Indstilling  
Efter vurdering af indstilling i bilag 1 +2 +3. Beslutter bestyrelsen, hvorvidt og 
hvordan indstillinger skal eksekveres. 

Næste opfølgning  

jf beslutning 

 
 
 
  

 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1kzLjcTzzCfvl6zCjwlE0YvkUcy8a9fHE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tMtBiLH0KROZwiBHUQ6LSkSKfh8lk6YL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EbunO6NVPmJCJ82Giw7meUrAmiWL7kq5/view?usp=sharing
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Til dagsorden Næste punkt 

Bilag 4.5  21.06.2020 
  
Form  

Diskussion/beslutning/orientering 
Ansvarlig  

CJ 
Emne  

Bekræftelse af behandling om forlænget betalingsfrist for 2. rate kontingent 
2020 

Opgave  
BE har on-line vedtaget, at betalingsfristen for 2. rate kontingent til DKF. 
Beslutning bedes bekræftet. 

Baggrund  
LINK til dokument om fristforlængelsel  

Indstilling  
Protokollering af beslutning 

Næste opfølgning  

Ingen. 

 
 
 
  

 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1rRxy3ZFMFf4dz_rq9ynUQwRQx4AGLsxGeOpN4VsnTKY/edit?usp=sharing
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Til dagsorden Næste punkt 

Bilag 5.1   21.06.2020 
Form  

Diskussion/beslutning/orientering 
Ansvarlig  

OT 
Emne  

Status 
Opgave  

  
Orientering  
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Til dagsorden Næste punkt 

Bilag 5.2   21.06.2020 
  
Form  

Diskussion/beslutning/orientering 
Ansvarlig  

PH 
Emne  

Status 
Opgave  

 
 

Orientering  
Strategi: 

● Deltog i uddannelsesforum, hvor der blev spurgt ind til 
uddannelsessamarbejde med DGI. Der blev fremsat ønsker om at 
forsøge samarbejdet med DGI. Tænker at det det er noget vi skal 
forfølge mere, da DGI både en konkurrent og en kollega mener jeg det 
skal indgå i vores strategi overvejelser. 

● DKF medlemskaber, samarbejde klubber imellem, flere medlemmer har 
ben i flere både. Finde muligheder i vores strategiarbejde for at fremme 
udvikling af medlemskaber og samarbejde mellem klubber. JEg oplever 
at der måske er opstået et tomrum efter at kredse er nedlagt? 

Kommunikation: 
● Kommunikation af kommunikation til klubber (og medlemmer). 

Inspireret af sidste nummer af DGI Udspil. Jeg mener der mangler noget 
i magasinet med indhold omkring det at kommunikere, - kunne måske 
også blive en del at øget samarbejde mellem regionale klubber. 

● Platforme for Klubber. Her tænker jeg på eks. Google platform til 
klubber som”non profi”, er det noget vi kan finde løsninger på. 

Jubilæum: 
● 17. juni arbejdsgruppemøde,’for at sætte struktur og plan. Herefter 

opsporing af frivillige. Ide om at organisere regionalt, og gerne koble på 
andre events(eks. cykelløb, broløb…) 

BDFL:  
● Styregruppemøde d. 17. juni. Kort resume. 
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Til dagsorden Næste punkt 

Bilag 5.3   21.06.2020 
  
Form  

Diskussion/beslutning/orientering 
Ansvarlig  

BF 
Emne  

Status 
Opgave  

  
Orientering Endnu en periode i coronaens tegn. 

Casper afholdt Uddannelsesforum virtuelt i sidste uge. ca 14 deltagere. 
Der var en meget positiv stemning og meget lidt kritik. Det er selvfølgelig 
ikke mange deltagere, men ingen i klubberne har for alvor kunne 
beskæftige sig med uddannelse i denne tid og klubledelserne har haft 
rigeligt at se til iøvrigt, så jeg tolker det ikke som manglende interesse for 
mødet som sådan. 
Det fungerede rigtig godt virtuelt, så næste års møde bliver også virtuelt, 
men kl 20 og ikke kl 17,hvor mange skal lave mad og putte børn. 
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Til dagsorden Næste punkt 

Bilag 6.1   21.06.2020 
  
Dagsordens punkt  

6.1 
Form  

Diskussion/beslutning/orientering 
Ansvarlig  

SEK 
Emne  

Status / orientering for medarbejderstaben 
Direktøren  
CJ 

 
Personale/sekretariat 
BT’s ansættelse forlænget minimum 1 år med fokus på hovedopgaverne: 
Sikkerhed og BDFL-opgaver. Der justeres på opgavefordelinegen blandt 
medarbejderne så der også bliver tid til at arbejde på jubilæum i 2021. LP og LCR 
afvikler ferie i juni og særligt i juli er der mange på ferie. 
  
Covid 19 Vi har igen bemanding på kontoret. Men holder fortsat fast i on-line 
personalemøder i gang om ugen. (De, der er på kontoret, sidder fysisk sammen).  
Der arbejdes PT på info om 8. juni-udmeldingerne om genåbning af 
foreningslivet. Det virker til, at klubberne er ved godt mod.  
 
DIF årsmøde er blevet udskudt (til 20/6), omlagt til Online møde og er nu lagt 
tilbage til (næsten) ordinært møde. På dagsorden er dels vedtagesle af DIF 
politisk program der er af stor betydning da DKF senere som en del af 
støtteordningerne skal bidrage til udførelsen. Der er også regulering af 
matchfixing og teknikken omkring børneattester på dagsordenen. Det kan 
ligeledes få karakter af en generalprøve til et kommende formands valg da der 
skal vælges næstfomænd (2 poster 2 kandidater) og næste år er der så 
formandsvalg. Endelig så er DKF en af 3 kandidater til årets forbund - der udover 
æren også belønnes med 100t. Præsidenten for de Europæiske Olympiske 
Komiteer (EOC) Janez Kocijancic døde i for kort tid siden af kræft. Som 
vicepræsident overtager DIFs formand Niels Nygaard i resten af indeværende 
valgperiode (frem til november 2021) posten som Acting President for EOC. DIF 
har afholdt dialogmøde om DIF støttesystem, konklusionen var bred tilfredshed. 
I min optik er det for tidelig at vurderer dette da støtten pt er baseret på den 
gamle struktur. Konklusionen betyder dog at der ikke ventes ændringer af 
systemet til den kommende 4 årige aftale (22-25). DIF har i øvrigt udskudt 
premieren på DM ugen (hvor mange forbund samles til TV dækket DM 
afslutninger) til 2022. I den mellemliggende periode har DIF også vurderet at der 
IKKE er potentiale for samarbejde mellem Dansk Sejlunion, Dansk Surf og Rafting 
Forbund og DKF. Der arbejdes derfor ikke længere på at støtte et 
samarbejdsprojekt og “SUP er sat fri” som DIF skriver. Interessant nok har SUP 

 
 
 
 
 



 
Bestyrelsesmøde DKF  

aldrig været sat fast. ICF meddelere at de løbende rykker CAS for afgørelsen på 
høringen afholdt sidste år. DKF har i tæt dialog med Friluftsrådet afleveret fælles 
ansøgning fra DKF Dansk Sejlunion og Dansk Forening for Rosport  til samme råd 
mhp. at arbejde for flere børn og unge i søsportsklubber og havnemiljøer. 
Lykkedes det vil det ske i samarbejde med kommunerne og der vil være tale om 
nye midler til nye opgaver. Vi har også for nyligt afholdt styrergruppemøde med 
DFfR i forbindelse med vores samarbejde om faciliteter og miljø. Der drøftede vi 
input til status på strategi aftalen vi har med DIF. I selve statusen er der en del 
fokus på Corona idet nogle intiativer fx talentudvikling i kajakpolo og til dels 
sprint er meget påvirket, mens fx facilitetsindsatsen ikke påvirkes så meget. 
 
Elite intet er som det plejer at være. Vi er i tæt dialog med TD og ift OL DIF om 
tilpasninger og muligheder. Der har været et stor fokus på at sikre træning, efter 
at Danmark blev lukket ned. Nu er der så fokus på reetablering og en tentativ 
sæsonplan er udarbejdet. Der er ligeledes fokus på de økonomiske vilkår. Se i 
øvrigt elite.  
 
Rostadion et kafkask sammenspil mellem regler, dispenseationer, klager og nye 
regler og ændrede geografiske afgrænsninger betyder at Rostadion nu vente klar 
til indflytning i 2025! Fra Fonden Danmarks Rostadion referat fremgår det “Ifølge 
tidsplanen vil projektet være klar til udførelse i starten af 2023. Af hensyn til de 
svaler, der har rede i bådhallen og de flagermus, der lever i området nær 
målområdet, kan vi imidlertid ikke gå i gang med udførelsen før omkring oktober 
måned. Det betyder, at der bliver et stop i projektet hen over sommeren 2023, og 
at hele det nye baneudlæg vil være klar omkring årsskiftet 2024/2025. Rocentret 
vil være klar til indflytning i april 2025. “ I alt vil det så være 5 års forsinkelse i 
forhold til den oprindelige tidsplan. 
 
VM 2021 kom i klemme da OL´s afviklingen blev flyttet et år. Nu er VM fastlagt til 
14-19. september. Partnerskaberne er intakte og de sidset politiske behandlinger 
er afsluttet i kommunerne og dele af de ca 7 mio offentlige tilskudskroner er 
modtager fra Københavns Kommune, Region Hovedstanden og Gladsaxe 
Kommune. Se i øvrigt senere i 6.1 
 
EM 2022 maraton med dansk værtsskab i Silkeborg bliver påvirket fordi World 
Games 2021 der inkluderer kajak/kano maraton på grund af OL´s flytning er 
flyttet til 2022. WG konflikter nu med den planlagte EM dato. Silkeborg er en 
aktiv by så der er ganske få muligheder for at finde ny dato.  
 
Møder Vi har aftalt faglig personaledag 1. juli med fokus på  visuel 
kommunikation.  Der har været en række sekretariatsledermøder i DIF regi, 
særligt med fokus på Corona regler og vejledning. Der er dog også taget fat på 
drøftelse BDFL fase 3 som indledes i 2021 (mens vi er i gang med fase II fra 
kano/kajak). Der er således dels orienteringsmøde i DIF regi i uge 26 og dels er 
der et møde direkte mellem foretningsudvalget og repræsentanter for 
kano/kajak under forbredelse. Bevillingerne for 2021 og 2022 for kano/kajak er 
dog bekræftiget så det er tidligst med effekt fra 2023 at der kan planlægges 
nye/ingen indsatser. Se i øvrigt BDFL senere.  
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TDG - forberedelse har også været ramt men nu tror vi at det kan komme i gang. 
Der er dialog med arrangørklubberne, nøgleofficials og sikkerhedsbåde. Måske 
bliver ikke alt som det plejer at være. 
 
Nyt økonomisystem er ved at være opsat og data migeret. Nu skal vi så oplæres i 
det nye system. Integrationer med Ipaddle og Webshop er opsat og testet og 
forventes at medføre et mindre tidsforbrug og reduktion i fejlmuligheder. IKC 
undersøger på fællesskabets vegne betalingskort løsninger der kan integreres og 
automatiseret mhp at reducerer fejlmuligheder og tidsforbrug (det er en at de 
tidsmæssigt dyre opgaver). 
 
Website er blevet opgraderet til nyt system der giver os meget bedre muligheder 
for at ændre i opsætning m.m I første omgang er design tilstræbt at ligne det 
gamle. 
 

Strategi & Strategispor 
 Der er afleveret evaluering af DIF strategispor. 
BDFL  

Aktiviteterne i BDFL er i færd med at være mere tilbage til det normale. Det er 
fortsat nogle klubber eller foreninger der ikke har startet rigtig op, men med nyt 
forsamlingsforbud på 50 pr 8.juni, vil nok dette have betydning for at endnu flere 
genoptager sin aktivitet tilnærmet det normale. Konsulent Lars Jørgensen i DGI 
Nordjylland har været hjemsendt på lønkompensationsordning. Han er nu tilbage 
for fuldt fra den 8.juni. Dermed er hele Bevæg dig for livet teamet fuldtallig igen. 
 
Ny medarbejder på komponent 2 med fokus på de selvorganiserede, Kim 
Nymand Hansen starter mandag den 15.juni. Han vil have placering i DGI 
Storstrømmen, men vil have kontordag i Brøndby torsdage.  
 
BDFL - kano og kajak har fået brev fra visionsgruppen om at vi er finansieret ud 
denne  projektperiode til og med 2022. 
 
Styregruppemøde afholdes 17.juni.  
 
I forbindelse med VM i sprint 2021 har det været udarbejdet en 
projektbeskrivelse med henblik på legacy efter VM. Københavns kommune har 
godkendt projektbeskrivelsen og arbejdet videre skal i uge 26 diskuteres med 
Københavns kommune og DGI Storkøbenhavn som centrale samarbejdspartnere. 
Bevæg dig for livet - kano og kajak overtager dermed projektledelse for oplæg og 
indsats i København.  
 
Nye BDFL-skabeloner og design er klare den 17.juni. Gamle skabeloner 
redigerbare indtil 31.12.2020. Alt materiale skal overflyttes til nye skabeloner 
inden juli 2021. 
 

Elite & Landshold FP: 
● 3 stk. en-dages samlinger for U18 og U16 planlagt i Vallensbæk og 

Silkeborg den 27/6, 28/6 og 5/7. Fokus på mandskabs kompetencer. Alle 
3 aktiviteter er med restriktioner, og uden overnatning. 
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● Der undersøges muligheder for deltagelse i Internationale stævner for U 
landshold i Ungarn, Slovakiet og Tyskland i september måned. Stor 
udfordring i forhold til at der pt. frarådes udlandsrejser til andre lande 
end: Tyskland, island og Norge. 

LR: 
● Line Langelund har valgt at indstille karrieren som følge af tabt 

motivation på baggrund af udsættelsen af OL. Dette er afklaret med 
Team Danmark. Line var en del af den K4, der har kvalificeret sig til OL. 
Indtil videre fortsætter de resterende 4 piger forberedelserne frem mod 
OL 2021. Der påtænkes ikke yderligere piger omkring K4 før efter DM 
2020, hvor egnede kandidater eventuelt tilgår baseret på resultater og 
potentiale. Dette også af hensyn til at der kun er 3 år til forberedelse 
frem mod OL i Paris - som konsekvens af udsættelsen af OL 2020. 

● Der har gennemført “testevent” for seniorer (i reduceret omfang grundet 
restriktioner)den 23 MAJ med invitation af de atleter fra nærområdet, 
der er den del af Team Danmarks kategorisering. Den 20 JUN afholdes 
yderligere en testevent for seniorer med deltagelse af 32 atleter. Disse 
har fået en positiv modtagelse af både trænere og atleter. 

● Masterplan 2020 er revideret på møde med Team Danmark uden 
væsentlige ændringer. Økonomi 2020 ligeledes diskuteret og afstemt. 

● Tentativ sæsonplan 2020 - for senior og ungdom - er udarbejdet og 
udsendt. 
 
 

 
Uddannelse CL: 

1. Surfski lånepakker håndtering 
2. Planlægning & afholdelse af begynder-håndterings webinar 
3. Arbejde med projekt "God Stil" 
4. DKF kurser i en Corona-tid - du må godt kampagne (bidrag) 
5. Planlægning Uddannelsesforum 
6. Konceptudvikling "IPP certificering & Træner 1 for nuværende og 

tidligere kraftcenterroere" 
7. Aftale om illustrationer af KTS teknikker 
8. Kontakt med klubber om Covid 19 
9. Aflysning af Instruktørsamlingen 
10. Webinar om IPP 2 hav 
11. Webinar om video I undervisningen 
12. Koordinering af arbejdsgrupper med IPP 2 hav / norm & struktur-gruppe 
13. Disability project håndtering 

KN: 

1. Kursus aktiviteter hårdt ramt af Coronasituationen. Vanskeligt at afvikle - 
deltagere bliver væk eller melder fra. Der er afviklet 8 kurser/prøver i 
April, Maj, Juni i 2020. Samme periode i 2019 var på ca. 40 kurser/prøver. 

2. Ekstra kurser udbudt i juni og juli - ringe tilslutning. 
3. Aktiviteter igangsat for at få deltagere til efterårssæson. 

 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1ZD7rHtSyovNctJKb3p6qyL820bIasF3HXtiwMefqpeM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ZD7rHtSyovNctJKb3p6qyL820bIasF3HXtiwMefqpeM/edit?usp=sharing
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Miljø & facilitet & 
Sikkerhed 

- Sagsbehandling af kystsikringprojektet i Aalborg Kommune, hvor 
kommunen planlægger en offentlige sti der går igennem klubbernes 
“baghave” 

- Opfølgning af sagen vedr. udledning af spildevand i Øresund. Har 
kontaktet Gentofte og Københavns Kommune vedr. sagen og afventer 
deres svar.  

- Har fået tilladelse af Naturstyrelsen til at redigere i Udinaturen.dk, en 
database der viser friluftsfaciliteter i hele Danmark. Tilladelser gives 
ellers kun til kommuner. 

- Sommerkonkurrence “Ferie i Danmarks Blå natur: Forbundet vil gerne 
høre, hvordan din ferie i kajakken gik, send billeder og en beskrivelse” 

- Miljøseminarets program er ud, læs mere HER 
 
 
KR input til pkt. 6.1 om facilitetsarbejdet: 

- Assistance til kajak- og roklubberne i Aalborg og lobbyarbejde overfor 
Aalborg Kommune ifb. med et klimasikringsprojekt, der i al hast skal 
gennemføres inden udgangen af 2020. 

- Udarbejdelse af høringssvar til udvidelse af Sæby Havn. 
- Rådgivning af klubber om facilitetsprojekter. 
- Telefonsamtaler med en række klubber vedr. udfordringer og spørgsmål 

ifb. Corona. 
- Påbegyndt samarbejde med de øvrige blå forbund ift. en fælles stemme i 

Københavns Havn og overfor By&Havn. Første omgang udarbejdelse af 
fælles ønsker og forslag til retningslinjer for færdsel i Københavns Havn. 

- Sendt skriv til Lejre kommune med råd og anbefalinger til blå 
støttepunkter. 

- Udarbejdelse af halvårsevaluering af DIF strategisporet. 
- Styregruppemøde ifb. med strategisporet. 
- Opdatering af undersøgelse af klubbernes leje- og brugskontrakter i 

Københavns Havn. 
- Opfølgning på muligt samarbejde om blå støttepunkter i Horsens 

Kommune. 
 

Klubaktiviteter og 
B&U 

- Støtte til sommerskoler genoprettet i form af en mindre pulje til 
klubbernes sommerskole for børn, med fokus på at hjælpe dem i gang 
med rekruttering af børn i sommeren 2020. Allerede nu har 3 klubber 
henvendt sig for at få hjælp til planlægning af arrangementerne: 
Gladsaxe, Esrum og Vedbæk Kajakklub Vedbæk Kajakklub har også 
ønsket et forløb, hvor de kigger på deres struktur og muligheder for at 
skabe større fællesskab mellem grupperne i klubben) 

- Online møde med BU trænere afholdt d. 5. maj med 24 deltagende 
trænere.  Referatet blev udarbejdet som en liste med gode råd og 
eksempler om, hvordan man kan gå i gang med træningen. 

- Sommerkonkurrence: Send en video om deres træning under coronaen. 
- Lånepakker: Der findes to lånepakker med kapkajakker for børn, som skal 

finde en ny klub i  
-  

Konkurrencer og Polo  

 
 
 
 
 

https://www.kano-kajak.dk/seminar-om-naturaktiviteter-for-roere-kolding-kajakklub-4-oktober-2020/
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Events - Der arbejdes i turneringsgruppen på at revidere strukturen så vi kan 
gennemføre mest mulig af polo sæsonen. DT1 er afviklet og vi håber på 
DT2 i alle divisioner d 27-28 juni ( i odense og Skovshoved)  

DM i hav 
- er delt op i rul og teknik  
- Rul kører på skinner  
- Teknik har mødt en langrække bump, men er igang nu og bliver planlagt. 
-   

60+ samling i Juni blev aflyst 
 
VM 2021 
Vision, værdier, mål og strategi for VM2021 er besluttet i styregruppen: 
Vision og strategi 
Med udspring i vores 100 års jubilæum vil vi skabe et VM for 100 nationer, som 
sætter fremtidens standarder for et VM i en unik naturlig arena for: 

● atleterne i kano og kajak 
● publikum til udendørs events 
● bæredygtige events 
● teknologiske muligheder 
● partnerskaber 

Værdier 
Vi indarbejder bæredygtighed, teknologi, oplevelse, sikkerhed, kommunikation og 
frivillighed i alle vores beslutninger: 

● i vores samarbejder med ICF 
● med vores partnere 
● i oplevelsen for publikum og atleter 

Mål 
● 100 års jubilæum: Synlig til DKF aktiviteter, jubilæumsVMfest, lokal 

begejstring, flere kano- og kajakroere 
● 100 nationer: 100 deltagende nationer, unik oplevelse for atleterne 
● Fremtidens event: Miljø og bæredygtiighed, partnerskaber, 

tilskuerinvolvering 
 
Ovenstående er et kort sammendrag af strategien. Kontakt mig for det fulde 
dokument. 
 
Sport 
Forhandlingerne af kontrakten med ICF gået i gang igen. 
 
Sports Entertainment 
Projekt undervejs med DIF Innovation Lab med fokus på bl.a. tilskueroplevelser 
og miljø. 
 
Finance 
Der er foretaget budgetsimuleringer med færre deltagere og vurderet, at 
budgettet virker solidt selv, hvis der kommer væsentlig færre deltagere i et 
“worse-case-scenario”. 
 
Operations 
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Forsikringsmuligheder gennemgås bl.a. i forhold til n pandemi. 
 
Side-Events 
Outdoor festival 
En spændende dialog er startet med Ry Outdoorfestival. Folkenene bag festivalen 
er interesseret i at lave en pendant til festivalen på Sjælland og kan se 
muligheder i at være en side-event til VM, som en mere sikker måde at starte op 
på.  Mulighederne i at bruge denne festival som “fan-zone” til VM er mange. Det 
er klart, at alt hvad der findes af lokale aktiviteter bruges, så det mere er 
konceptet og speciale aktiviteterne, som flyttes til Bagsværd. Med en 
outdoorfestival forventes at kunne tiltrække et større antal af DKFs egne 
medlemmer samt lokale borgere.  
100 års Jubilæum 

- Der er etableret kontakt til en lokal kunstner, som er kommet med 
spændende forslag, der visuelt viser jubilæet/VM2021 i form af bl.a. 
skulpture, som kan stå i hver af de deltagende byer. Derudover “grønne” 
kajakker som reklame for eventet rundt ved søen. 

- Jubilæumsparade i Københavns Havn. 
- DKF område i fx Radiomarken med mulighed for fx kajakpolo 

Danmarksturninger i samme weekend, kano/kajak kulturture i søerne i 
området ved Bagsværd. Inkl. mulighed for overnatning for frivillige, 
aftenhygge for frivillige 

Specialprojekt i København 
Københavns kommune har afsat 300.000 kr. til at skabe legacy fra VM2021 i 
Københavns kommune. Projektet er nu faldet på plads og skal drives af “Bevæg 
dig for livet”-konsulenter fra DKF/DGI. Projekts formål er: 

● Aktivering af Københavns havn. 
● Vise københavnske virksomheder hvordan de kan bruge deres havn – og 

få flere til reelt at bruge havnen ved fx kom og prøv aktiviteter. 
● Flere kajakroere i København. 
● Fremme sundheden hos virksomheders medarbejdere. 

 
Volunteers 
Crewplan.dk testes til DM i sprint i september - også med henblik på, at det er de 
samme frivillige, som skal kontaktes/forventes til VM. 
 
Marketing, PR, og Communication 
Partner-kommunikationsmøde planlagt til fredag den 12. juni. 
 

Partner / sponsor VM - Erhvervsnetværket 
Planlægning og afholdelse af opfølgende møder med de enkelte 
virksomheder/partnere med henblik på at drøfte et kommende samarbejde 
omkring VM 2021. 
 
Ny kontakt til Gladsaxe Erhvervsby som henvender sig til 250 virksomheder i 
Gladsaxe Kommune - derudover kontakt til Gladsaxe Erhvervsråd. 
 
Næste møde i VM-Erhvervsnetværket er planlagt til september. 
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Møder med VM leverandører og møder ang. VM logistik 
 
 
Gennemgang af opdateret fondsoversigt med 400 fonde og efterfølgende 
udarbejdelse af relevant DKF fondsoversigt til ansøgninger ud fra 4 overordnede 
DKF projekter. 
  
E-learning projekt God Stil på vandet - ansøgning til Nordeafonden ud fra oplæg 
fra CL. 
 
Aftalt møde med OK så snart det er muligt vedr. udbygning af 
samarbejdsmuligheder og støtte til nye initiativer. OK ønsker aktivt at deltage 
ved en række større events/arrangementer.. 
 
TRYG - status på første år og nye initiativer der kan igangsættes - møde afholdes 
15. juni. 
 
DKF jubilæum - arbejdsgruppe 
 
 Se i øvrigt bilag 6.1B (ikke delt offentligt) 
 

Indstilling  

Status tages til efterretning 

 
 
  

 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1ovyPVpfWraQisjbGQyr98ccMRI6rY_DPFXr7U-wEdYM/edit?usp=sharing


 
Bestyrelsesmøde DKF  

 

 
Til dagsorden Næste punkt 

Bilag 7.1   21.06.2020 
  
Form  

Diskussion/beslutning/orientering 
Ansvarlig  

TF 
Emne  

Status Landshold og Elite 
Opgave  

  
Orientering Året 2020 skulle have været et meget stort sportsår med Ol som det store 

højdepunkt. Men som alle ved nu, er intet som det skulle være pga. 
Covid-19. 

Derfor arbejder vi med, at får en mulig sæson op at står i aug/september 
mdr. på alle vores grene af vores elite områder. Men der er ikke den 
nemmeste opgave, da tingene ændre sig hele tiden….Men vi gør alt for 
vores atleter kan få en form for sæson.  

Internationalt er hele sæsonen stort set aflyst, der er dog en forhåbning 
om der kan blive afholdt OH, U18/U23 EM og et VM ikke olympisk. Men 
dette er stadig uafklaret.  

Vi er ligeledes i en dialog med TD/DIF omkring vores økonomiske grundlag 
for 2021, og derigennem sikre vores økonomi. Det er en meget underlig 
situation, som gør vi er i en dialog om vi kan disponere midlerne til andre 
formål. 

Der bliver arbejdet på rammer for EC ud fra vi skal have fokus på OL 2021 
og Paris 2024, vi må ikke tabe vores forberedelse. Derigennem skal og vil 
vi sikre vores talentarbejde og forhåbentlig sikre vores atleter bliver ved 
en periode mere. 
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Til dagsorden Næste punkt 

Bilag 7.2   21.06.2020 
  
Form  

Diskussion/beslutning/orientering 
Ansvarlig  

LL 
Emne  

Status: Konkurrence 
Opgave  

 
Orientering  

 
 
 
Konkurrence aktiviteterne er stadig hæmmet af cor0na restriktioner - men efter åbning af 3. face kommer 
der så småt igang med enkelte arrangementer. 
 
Polo. 
Turneringsudvalget har afholdt et par videomøder og fastlagt en ny struktur for DT 2020. 
og første runde for herrer liga blev afholdt den 13 juni i Odense - anden runde følger den 27 - 28 juni, 
omfanget 
af DT 2 ligger dog ikke helt fast - dette fastlægges på videomøde mandag. 
Efter 8 august vil der være fuldt program med yderligere 3 runder med finaler m.m. 
 
DM Ocean Race 
Havnsø Kajakklub har desværre meddelt at De ikke ser sig i stand til at gennemfører DM i år - grundet at havn 
og kommune stiller meget store krav til beredskabsplan i forb. med corona situationen - hvilket klubben ikke 
mener at kunne honorere.  
Havnsø Kajakklub vil om alt går vel klar til opgaven i 2021. 
Der har været undersøgt alternativer til arrangør og vi er landet en aftale med Krogen - Helsingør, som derfor 
afholder DM Ocean Race den 23 august i forbindelse med deres Kronborgløb. 
 
DM maraton  
I forbindelse med maraton DM er vi dog noget udfordret og flere spørgsmål skal besvares - men vi er i dialog 
med Maribo og planlægger fortsat at kunne afholde DM den 7-9 august med åbning af corona face 4. 
Der er aftalt møde med klubben i uge 26. 
 
DM sprint 
Vi fortsætter med planer for afholdelse af DM sprint i 4-6 september - Regatta Gladsaxe har dog bedt om et  
møde for at drøfte situationen efter corona og restriktioner. - mødet afholdt den 17 juni. 
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Til dagsorden Næste punkt 

Bilag 7.3   21.06.2020 
  
Form  

Diskussion/beslutning/orientering 
Ansvarlig  

EB 
Emne  

Status: Klubaktivitet & Motion 
Opgave  

 
  

Orientering Børne og Unge: 
Ref. Irene 
 
Ocean Race: 
Første stævne afholdt (Max 50 personer) Bellevue ocean race. Der var god 
stemning og vejret bød op til bølger. 32 deltagere, det er dejligt at se, med så kort 
varsel. Klampenborg havde fundet nogle gode løsninger ift. Corona hensyn.  
EM er aflyst, VM bliver måske afholdt 
 
Para: 
Pia og jeg har deltaget i to online foredrag omkring klassifikation og Special 
Olympics. Foredragene vil laves som ‘optagelser’ som andre vil kunne se, efter 
behov.  
 
Der er planlagt paramøde med ansatte i DKF  d. 26 juli.  
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Til dagsorden Næste punkt 

Bilag 7.4   21.06.2020 
  
Form  

Diskussion/beslutning/orientering 
Ansvarlig  

JJ 
Emne  

Status Facilitet og Miljø 
Opgave  
Orientering Udledning af spildevand i Øresund 

Den 24. maj 2020 gjorde en af DKF’s medlemsklubber opmærksom på, at 
Københavns, Frederiksberg og Gentofte kommuner sammen med kommunernes 
driftsselskaber planlagde ekstraordinær udledning af ca. 290.000 kubikmeter 
urenset spildevand i Øresund, over fem dage i maj. Baggrunden var, at det blev 
vurderet nødvendigt som led i en byggemodningsproces i Nordhavn 

Fra DKF’s side fandt vi det kritisabelt og meget uheldigt for vandmiljøet – og 
dermed de aktive i klubberne – at der skulle udledes urenset spildevand. Vi tog 
derfor med det samme kontakt til Friluftsrådet og DIF med henblik på fælles 
reaktioner på den planlagte udledning. 

Friluftsrådet reagerede hurtigt, og sendte den 27. maj 2020 et brev til de tre 
kommuner, hvori man udtrykte bekymring for den planlagte udledning, og 
anbefalede at andre muligheder blev undersøgt. 

Også fra flere andre sider blev der protesteret mod den planlagte udledning. 

Kommunerne besluttede efterfølgende i første omgang at udskyde udledningen til 
efteråret 2020, men den 2. juni 2020 meddelte Københavns Kommune, at den 
planlagte udledning var aflyst, og der i stedet skulle arbejdes på at finde andre 
løsninger. 

I DKF er vi meget tilfredse med denne udgang på den aktuelle situation. Der skal 
fortsat findes en løsning på byggemodningsprocessen i Nordhavn, og vi vil så vidt 
muligt følge med i dette arbejde. Klubberne i Øresunds-området opfordres til også 
at følge med i, hvilke løsninger, der kan blive tale om, og meget gerne orientere 
DKF’s sekretariat om initiativer m.v. 
 
Fælles styregruppe med DFfR 
Der blev den 28. maj 2020 afholdt møde i den fælles styregruppe med Dansk 
Forening for Rosport, vedr. fælles strategispor. 
 
Udover drøftelse om igangværende undersøgelser og projekter vedr. både miljø 
og faciliteter, blev der bl.a. også drøftet input til formulering af evaluering til DIF 
om det fælles strategispor. 
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Til dagsorden Næste punkt 

Bilag 8.1   21.06.2020 
  
Form  

Diskussion/beslutning/orientering 
Ansvarlig  

CJ 
Emne  

Tage stilling til balancen 
Opgave  

Bestyrelsen skal løbende orienteres om og tage stilling til forbundet økonomiske 
situation.  

Baggrund  
Det er vanskeligt at bruge det fastlagtee budget som eneste styringsredskab i 
denne sæson. Der er mange forandringer og nogle usikkerhedder på indtægter. 
Der er imidlertid også aflysninger og dermed besparelser. 
 
Generelt set så udgør deltagerbetaling i DKF 20% af det samlede budget. Elite 

både MP og fonde/sponsor finaniserede TD ELITE (elite) aktiviteter udgår 7,3 mio 

(37%) samlede økonomi. Det er ligeledes afgørende baggrundsviden at en relativ 

stor del af DKF samlede budget 2,9 mio/17% er fonds og projektmidler  

Vi forventer pt at der må aflyses konkurrecer og træning både senior og 

taletudvikling for 1,7 mio. Det kan ændres hvis der bliver mulighed for, og vi 

vælger at deltage i WC og EM, senior, EM ungdom. Der planlægges nye aktiviteter 

som forberedelse til OL afviklet i 2021. Det er som estimat i størrelsesordenen 0,4 

mio. kr senior (træningslejre) og på talentsiden ca 0,1 mio. (konkurrence).  

Alene på elitesiden er der udsigt til at miste 1,5 mio kr på deltagerbetaling og 

målrettede sponsorater. De faste omkostninger på elite er ca 3,7 mio (budget) og 

de er stabile uanset aktivitetsformer. De aktivitetsbestemte omkostninger er 2,3 

mio - og der er pt ventet aflysninger på 1,7 mio. Det er på disse aktiviteter at 

både dele af sponsor og mange deltagerbetaling indkommer. Således mister DKF 

op til  1,5 mio. Kombineret med den generelle forventede nedgang i 

deltagerbetalinger til forbundet der som omtalt udgår 20%/3,75 mio bliver det 

særdeles vanskeligt for DKF at kunne opfylde den fulde % mæssige TD 

forpligtigelse. Det er vi i dialog med TD omkring, idet vi er i samme båd som flere 

forbund. 

Den anden store ubekendet er omfanget af uddannelse afviklet i DKF, med 

undervisere fra DKF og selvstændigt hos klubber, skoler og udbydere.  Vi følger 

situationen på jævnlig basis og påvirker i den grad vi kan og det er forsvarligt. 
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Disse antagelser og beregninger samles i en særskilt beregning dere forener gæt 

med matematik - med deraffølgende nøjagtigtighed. “Data” blev gennemgået 

med BF 3/6. 

Vi er i dialog med DIF om den udfordring som vi deler med ca ½ af alle forbund.  

Det som er mest konkrete pt er dog likviditesstatus der fortsat ser positiv ud jf 

seneste udsendte mail om dette emne. Skulle vi her senere få udfordringer har 

DIF meldt ud at de står klar til at bistå. 

Indstilling  

Tages til efterretning. 

Næste opfølgning  
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Til dagsorden Næste punkt 

Bilag 9.1   21.06.2020 
  
Form  

Diskussion/beslutning/orientering 
Ansvarlig  

OT 
Emne  

Eventuelt 
Opgave  

 
  

Baggrund  
 

Indstilling  

 
Næste opfølgning  

 

 
 
 
 
 


