Bestyrelsesmøde DKF

Dagsorden

16. august 2022

Dato

16. august 2022 kl 16:00

Sted

Nyborg Strand

Deltagere
Ansvarlige benævnes med initialer.

Tom Faurschou (TF), Claus Bo Svenningsen (CBS), Bolette Fokdal (BF),
Lau Larsen (LL), Peter H Engel (PHE), Jeppe Jørgensen (JJ), Rolf Martin
Sørensen (RMS), Christian Jacobsen (CJ), Malene Hjorth (MHJ)

Afbud

RMS deltager online
PHE deltager online fra kl 16.30

Referent

Nr.

Malene Hjorth (MHJ)

Punkt

Kommentar/beslutning/opgave

Bilag
#

Velkommen

Ansvarlig
TF

1.

Godkendelse af
referat

1) Referat fra møde d. 30/6 godkendt pr. mail og
udsendt.

TF

2.

Godkendelse af
dagsorden

1) Godkendes endeligt på mødet

TF

3.

Diskussion

1)

xx

3.1

CJ

2)

Principper budget 2023 & budgetproces

3.2

BF CJ

3)

Årsmøde 2022

3.3

TF

side 1

Bestyrelsesmøde DKF
a) indhold & forberedelse
b) Indkomne forslag/ Lovforslag Årsmøde 2022

4.

5.

Beslutning

Skriftlig orientering
bestyrelsen

4) xx

3.4

1) xx

4.1

MHJ

2) Rammeplan terminsliste 2023 & DM datoer

4.2

LL RMS

3) xx

4.3

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
1)

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6.1

TF
CBS
BF
RMS
LL
PHE
JJ
CJ

Formand
Første næstformand
Anden Næstformand
Landshold og Elite
Konkurrence
Klubaktiviteter og motion
Facilitet & Miljø.
Samlet for medarbejderstaben

6.

Skriftlig orientering
organisationen

7.

Økonomi

7.1

CJ

8.

Eventuelt

8.1

TF

Indsatsområder 2021-2028
●

Koncepter til klubber.

Klubber med padleaktiviteter skal se DKF som
den mest relevante samarbejdspartner.
●

Meget mere B&U.

●

DKF tager ansvar.

●

Verdens bedste træningsmiljø

Vi vil sikre godt rovand og retten til gode
oplevelser på vandet - uanset fysiske og

Vi vil udvikle elitetræningsmiljøer, som favner
hele atleten og sikre, at Danmark kontinuerligt

psykiske hindringer.

vinder medaljer ved internationale
mesterskaber.
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Bestyrelsesmøde DKF
Vi arbejder for at skabe og udvikle børn- og
unge miljøer, som tiltrækker og sikrer
tilknytning af flere børn og unge.

●

Tilbud til den enkelte.

Vi vil vise en klar og tydelig vej ind i
padlesporten. Vi stræber efter at have
relevante tilbud til alle interesserede.

●

Faglighed, digitalisering og optimering

Vi vil kendes for vores høje
faglighed og forbundets relevans for alle
padlere - både online og offline.

side 3

Bestyrelsesmøde DKF
BILAG HERUNDER ER UNDER OPDATERING
Til dagsordenen

Frem til næste punkt

Bilag 3.1

16. august 2022

Form

Diskussion

Ansvarlig

CJ

Emne

??

Opgave
Baggrund
Indstilling

Der drøftes ud fra baggrundsmateriale og spørgsmål om- og i givet fald hvordan
og med hvilken retning arbejdet skal igangsættes.

Næste opfølgning

Afhænger af drøftelserne.
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Til dagsordenen

Frem til næste punkt

Bilag 3.2

16. august 2022

Form

Beslutning

Ansvarlig

BF/CJ

Emne

Principper for budget 2023 og Budgetproces 2023

Opgave

Med respekt for de pejlemærker, der ligger i strategi 2022-2028 og strategiaftale
med DIF 2022-2025, BDFL aftale 2020-2022, TD ramme skal budget 2023
fastlægges.
I fase 1 skal ønsker / input fra de forskellige medarbejdere. aktivitetsansvarlige og
arbejdsgrupper samles i budget arket. (Såfremt der er tekniske udfordringer kan
input gives i egen form / ark. Der kan søges bistand i sekretariatet hos de
sædvanlige samarbejdspartnere.) Input skal være leveret senest 11. oktober.
Dette debatteres på bestyrelsesmøde den 25. oktober.
Det er også i denne fase, det skal overvejes, om noget helt skal bortfalde samt om
der skal nye større tiltag ind. Det er en iterativ proces, som skal balancere
principper med praksis og føre hensigter i mål.
I fase 2 er oplæg fra 2. næstformand/ økonomiansvarlig og direktør klar den 31.
oktober således der kan foretages en høring vedrørende budgettet på Årsmødet
26. november. (Årsmødemateriale udsendes ca 4. nov)
Fase 3 er videre tilpasning mellem årsmødet og bestyrelsesmøde 2. december.
Dialog mellem 2. næstformand/ økonomiansvarlig + direktør og de
områdeansvarlige.
Fase 4 er op til bestyrelsesmødet, januar 2022, hvor evt. mindre tilpasninger
inden for givne rammer kan foretages.
Budgettet skal vedtages den 1. december jf vedtægterne.
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Budget 2023 (version 0.0) (ikke delt offentligt)
Procesplan budget 2023
Dato

Emne

16. aug

BE møde.
Forberedelse af
årsmøde +
Kommentering på
temadag + budget
principper

"Produkter" / opgaver
● Start Terminsliste &
Aktivitetsoversigt (kalender)

Budget / faser
Budget version 0
Start fase 1

● Masterplan TD - skitse
● Start Kommunikationsplan
("Årsmagasin")
● BDFL Fase 3 projektaftale
udkast

25. okt

25- 27.
nov.

BE møde. Budget i
kroner / oplæg til
årsmøde

● Budget udkast til årsmøde

Bestyrelsesmøde

● Debat af budget/forbundets
planer

Start fase 2

Årsmøde
8. dec

BE møde. Evaluering
af årsmøde og af året.

Budget version 0.1

Budget version 0.2
Start fase 3

● Endelig Terminsliste /
aktivitetsoversigt /
(Årsmagasin / "agtigt")

Budget version 1.0
Start fase 4

Endelig terminsliste
● Endelig Masterplan TD
● Endelig BDFL Fase 3
projektaftale

Baggrund

DKF har flyttet Årsmødet fra forår til efterår blandt andet for at give rum til, at
bestyrelsen kan høre Årsmødet, før budgettet ligger helt fast.

DKF har tilsluttet sig 3 (2) store aftaler, der tilsammen definerer en væsentlig del
af rammerne om DKF’s virke, og inden for hvilke DKF skal tilpasse sit budget.

Team Danmark Verdensklasseforbund minimumsbudget 7,8 mio kr med en TD
andel på 50% og tilsvarende DKF andel inklusiv i dette budget er ca 5
fuldtidsstillinger. Derudover er der målrettet tilskud fra Kirkbi/Salling til
atletstøtte på ca. 0,8 mio og støtte til en studentermedhjælper.
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Strategiaftale med DIF 2022-2025. 3.29 mio kr. Strategistøtte heri skal som
minimum oprettes 4,85 årsværk. Inkluderet i strategiaftalen er også “Bevæg dig
for livet Kano og Kajak” i partnerskab mellem DIF, DGI og DKF (den 3 aftale) eller
en tilsvarende indsats (dvs samme område /formål).
Derudover er der ca 1,4 mio i grundstøtte fra DIF.

SPOR

Årsværk

Årlig DIF økonomi

1

Miljø, bæredygtighed, facilitet

0,5

300.000 kr.

2

Børn & Unge

1

500.000 kr.

3

DKF tager ansvar

1,6

800.000 kr.

4

Professionalisering & digitalisering

0,75

390.000 kr.

5

BDFL (eller samme formål)

1

800.000 kr.

6

DIF støtte TD samarbejde/elite

500.000 kr.

En klassiske udfordring er at TD budgettet ikke er kendt før starten af december.
Den eliteanssvarlige kan derfor med fordel få et mandat i form af samlet
nettopåvirkning af DKF budget 2023. I forlængelse af dette bør vedtagelse af
klubandel af elitearbejdet vedtages endeligt i december.

Principper for deltagerbetaling, klubandel og tilskud kan drøftes med
udgangspunkt i praksis for 2022.

Indstilling

Forslag diskuteres og vedtages eller tilpasses herunder fatslæggelse af mandater
og planlægning af hvordan deltagerbetaling mv. fastlægges.

Næste opfølgning
●

12. oktober: Skal områdeansvarlige komme med ønsker til budget version
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0.1 som samles i regnearket
●

31. oktober: budget version 0.2 skal ligge klar

●

8. december: BE vedtager budget 2023 version 1.0
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Til dagsordenen

Frem til næste punkt

Bilag 3.3

16. august 2022

Form

Diskussion

Ansvarlig

TF

Emne

Årsmøde 2022

Opgave

Drøftelse af a) indhold & forberedelse b) Forslag & Lovforslag

Baggrund

Der er endnu et bestyrelsesmøde inden årsmødet - men der skal tages hul på de
næste forberedelser. Herunder udarbejdelse af tidsplan for de forskellige
elementer.

a. indhold & forberedelse
i.

Beretning/øvrigt årsmødemateriale

ii.

Format på information om bestyrelsesvalg.

iii.

Kandidater til Årsmøde 2022 inkl. siddende bestyrelse

iv.

Hæder & Ære

v.

Program

Ad i. Materialet skal udsendes elektronisk til deltager og alle klubber den 4.
november. Forfatter opgavefordeling, format og disponering skal fastlægges inkl.
tidsplan. Dette drøftes med udgangspunkt i 2022 udgaven.

Ad ii. Der er i forlængelse af good governance arbejdet udarbejdet et Format for
information om bestyrelsesvalg (ikke delt offentligt). Evt. tilpasning af format,
tidsplan, kompetencebeskrivelse og proces drøftes.
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Ad iii. Skal der iværksættes en supplerende indsats i forlængelse af ii. I lige år er:
formand, 2. næstformand/økonomiansvarlige, bestyrelsesmedlem for landshold
og elite, og bestyrelsesmedlem for klubaktivitet og motion samt to medlemmer
og en suppleant til appeludvalget på valg.

Ad iv. Hæder & Ære 2022: Arrangørpokalen, Kongshvilepokalen og evt. Ærestegn
mm skal fastlægges. Indledende drøftelse kan foretages nu.
Præstations-bestemte pokaler beregnes efter de sidste DM’er.

Ad v. De tidliger drøftede programelementer videreudvikles i personalegruppen
med sparring i bestyrelsen. Skal der udpeges et eller to bestyrelsesmedlemmer
der særligt involveres) (link til aktuelle udgave ikke delt)

b. Forslag & Lovforslag (ikke delt offentligt)
Indkomne forslag drøftes og en evt. proces for behandling fastlægges. Forslag
(ikke delt).

Indstilling

Punkter a og b inkl underpunkter drøftes.

Næste opfølgning

Næste bestyrelsesmøde den 25. oktober

Til dagsorden

Næste punkt

Bilag 3.4 30.juni 2022
Dagsordens punkt

3.4

Form

Diskussion
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Ansvarlig
Emne
Opgave
Baggrund
Indstilling
Næste opfølgning
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Til dagsordenen

Frem til næste punkt

Bilag 4.1
Form

30.juni 2022
Beslutning

Ansvarlig
Emne
Opgave
Baggrund
Indstilling
Næste opfølgning
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Til dagsordenen

Frem til næste punkt

Bilag 4.2

16. august 2022

Form

Beslutning

Ansvarlig

LL RMS

Emne

Rammeplan terminsliste 2023 & DM datoer

Opgave

Bestyrelsen fastlægger datoer for DM 2023 og den øvrige ramme

Baggrund

Gruppe 1 fastlægges så vidt som muligt af bestyrelsen - Gruppe 2 i dialog med
poloarbejdsgruppen.

De kendte internationale events for 2023 er mere sparsomme end sædvanligt,
dette vanskeliggør opgaven noget. Såfremt Bagsværd Sø skal bestilles skal der
formentlig træffes beslutning inden næste bestyrelsesmøde.

Kendte datoer Kalender 2022
Gruppe 1
Ergometer DM Spring Regatta
DM Ocean Race
DM Sprint -
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DM Maraton
Tour de Gudenå

Nedenstående udbydes iflg. kalender procedure og dato aftales med
aktuelle arrangører:
DM havkajak teknik og rul DM Surf-kajak
DM Master Sprint

Gruppe 2 DT Polo turnering med:
DT1 | Kajakpolo
DT2 | Kajakpolo
DT3 | Kajakpolo
DT4 | Kajakpolo
DT5 | Kajakpolo

Indstilling

Prioriteringer drøftes. Dernæst aftales et mandat med udvalgte
bestyrelsesmedlemmer som sammen med sekretariatslederen med input fra
cheflandstræneren varetager den kommende proces inklusiv dialog med arrangør
klubber.

Næste opfølgning

Næste bestyrelsesmøde samt løbende proces med arrangører.
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Til dagsordenen

Frem til næste punkt

Bilag 4.3
Form

16. august 2022
Beslutning

Ansvarlig
Emne
Opgave
Baggrund
Indstilling
Næste opfølgning
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Til dagsordenen

Frem til næste punkt

Bilag 4.4
Form

16. august 2022
Beslutning

Ansvarlig
Emne
Opgave
Baggrund
Indstilling
Næste opfølgning
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Til dagsordenen

Frem til næste punkt

Bilag 4.5
Form

16. august 2022
Beslutning

Ansvarlig
Emne
Opgave
Baggrund
Indstilling
Næste opfølgning
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Til dagsordenen

Frem til næste bilag

Bilag 5.1

16. august 2022

Form

Skriftlig orientering

Ansvarlig

Tom Faurschou (TF)

Emne

Orientering formand

Opgave
Baggrund

Da vores sidste BM ikke er så lang tid siden er det ikke så meget nyt at berette.

Dog vil jeg lykønske SEDK, Silkeborg kommune, Silkeborg kajakklub og DKF med
det bedste EM maraton nogensinde, det var helt unik med placeringen i
bymidten.
Det gav en helt fantastisk oplevelse og mange tilskuer som ikke kendte til vores
sport.
VI fik mulighed for lørdag at få talt med mange af de politikkere, SEDK og DIF om
at videreudvikle EM til et muligt VM i Silkeborg, byen er klar.

Der er et travlt efterår foran os, da vi skal have budgettet på plads og ligeledes få
lukket vores ledige job som SC og Talentchef.

Årsmødet står jo også højt på vores dagsorden, så vi kan få nogle gode politiske
dialoger og udvikle vores sport og forbund sammen.
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Indstilling
Næste opfølgning
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Til dagsordenen

Frem til næste bilag

Bilag 5.2

16. august 2022

Form

Skriftlig orientering

Ansvarlig

Claus Bo Svenningsen (CBS),

Emne

Orientering næstformand

Opgave
Baggrund

Stille sommer, men enkelt møde på telefon med Christian, Tom og Bolette vedr
samarbejdet med DGI omkring bl.a. uddannelse. Deltog om Søndagen i Silkeborg
til EM Marathon.

Indstilling
Næste opfølgning
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Til dagsordenen

Frem til næste bilag

Bilag 5.3

16. august 2022

Form

Skriftlig orientering

Ansvarlig

Bolette Fokdal (BF)

Emne

Orientering anden næstformand

Opgave
Baggrund
Indstilling
Næste opfølgning
Intet at orientere om
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Til dagsordenen

Frem til næste bilag

Bilag 5.4

16. august 2022

Form

Skriftlig orientering

Ansvarlig

Rolf Martin Sørensen (RMS)

Emne

Orientering ansvarlig Landshold og Elite

Opgave
Baggrund
Indstilling
Næste opfølgning
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Til dagsordenen

Frem til næste bilag

Bilag 5.5

16. august 2022

Form

Skriftlig orientering

Ansvarlig

Lau Larsen (LL)

Emne

Orientering ansvarlig Konkurrence

Opgave
Baggrund

Tour de Gudenå:
Møde afholdt den 8 august - med status på opgaver

DM Maraton:
Møde afholdt den 9 august - med status på opgaver og fordeling af arbejdsopgaver.

DM Ocean Race + DM Turbåd:
Afholdt i Nakskov Roklub/VS20 - med små 30 deltagere.

DM Sprint:
Regatta Gladsaxe er i fuld gang med forberedelserne - indbydelse klar og
udsendes snarest.
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Diverse:
Medaljer DIF og medaljer og pokaler DKF er bestilt for alle kategorier.

Kalender 2023:
Arbejdet med kalender 2023 - iværksættes snarest efter b-mødet
Bemærk: DKF er værter for NUM Sprint og naturligvis VM Maraton
Hvidovre Kajakklub er tildelt DM maraton

Indstilling
Næste opfølgning

side 24

Bestyrelsesmøde DKF
Til dagsordenen

Frem til næste bilag

Bilag 5.6

16. august 2022

Form

Skriftlig orientering

Ansvarlig

Peter H Engel (PHE)

Emne
Opgave
Baggrund
Indstilling
Næste opfølgning
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Til dagsordenen

Frem til næste bilag

Bilag 5.7

16. august 2022

Form

Skriftlig orientering

Ansvarlig

Jeppe Jørgensen

Emne

Orientering ansvarlig Facilitet & miljø

Opgave
Baggrund
Indstilling
Næste opfølgning
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Til dagsordenen

Frem til næste bilag

Bilag 6.1

16. august 2022

Form

Orientering

Ansvarlig

SEKR

Emne

Orientering fra organisationen
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Direktøren
CJ

Personale/sekretariat - har for en stor dels vedkommende afviklet en del ferie før
under og efter vores lukkeuger. Der har dog også været nogle med lange dage,
som har været ude med vores landshold eller hjemme for at bidrage til EM 2022
værtskabet.
Der er endnu ikke iværksat rekruttering til de ledige stillinger på eliteområdet. Der
er ansat deltidskonsulent til B&U området - orientering følger. I den kommende
periode vender en elev tilbage fra barselsorlov.
Samlet er det kun ca. 40 sommerferieramte dage siden sidste status hvorfor
nedenstående er betydeligt kortere end tidligere.
Rostadion på Bagsværd arbejder fortsat på nye modeller for drift/opførelse. Er
planlagte møde om modeller for opløsning af fonden er udskudt da materiale ikke
kunne leveres fra den juridiske ekspert. Det videre forløb afhænger af disse
modeller så derfor ingen fremdrift.
EM maraton 2022 kan meget kort sammenfattes til en stor succes på alle kendte
parametre. Stemningen kan måske fornemmes her:
https://fb.watch/eJ0npkNEBO/
Der var under EM god opbakning og de 3 event partnere ECA, Silkeborg Kommune
og Sport Event Denmark har udtrykt både stor tilfredshed og ønske om fortsat
samarbejde. Sportsligt var det en fremragende “medaljehøst” med 8 medaljer.
LINK
VM Marathon 2023 er også i godt gænge. Broer er nu flyttet fra Silkeborg til Jels
Sø, lokal projektleder er på plads, projektgruppen besøgte EM i Silkeborg og et “1
year to go” er under forberedelse til afvikling under DM
Kommercielt hjemtager DKF fra 2023 håndteringen af annoncer til Magasinet.

side 28

Bestyrelsesmøde DKF
Sekretariat
(herunder
kommunikation)
MHJ, NKL, CHO

Nemlig. En masse ferie er afviklet i perioden siden sidste BE-mødestatus og vi har
knap ramt pinden inden dette BE-møde.
NKL er i skrivende stund stadig på ferie efter at have deltaget under EM sekr.lederen glæder sig til at høre, hvordan det gik.
Kommunikationsområdet er under stadig udvikling, samtidig med at vi har en del
hængepartier, fx vedr. opdatering af hjemmeside. Det er et fokusområde.
Ligesom en god proces for planlægning af næste års kursuskalender er det. Her er
CHO og MHJ i gang sammen med uddannelseskonsulenten.
Lokaliteten til Årsmødet er på plads - nu skal der så arbejdes med programmet.
D. 19/9 vender anden elev tilbage efter barsel, hvorefter vi vil organisere os igen
evt. med ny fordeling af opgaver, som selvfølgelig tilgodeser de uddannelsesmål,
som Michelle har.

Koncepter til klubber
(Herunder SPOR 5)
PDN, BT, SK, MJM,
MHJ, CHO

Meget mere B&U
(Herunder spor 2)
Vi arbejder for at skabe og
udvikle børn- og unge miljøer,
som tiltrækker og sikrer
tilknytning af flere børn og
unge.

RBB, NØ, SK

For BDFL skal ½-årsregnskab udarbejdes, men regnskabstal er dog ikke modtaget
endnu efter flere rykkere siden slut juni.
VM-legacy projektet fortsætter i 2022 og restbeløbet fra 2021 ligger pt. til
anmodning om overførsel til projektet i Københavns Kommune. Der er nogle
forudsætninger, som KK har bedt os om og som de har modtaget i en
tillægsskrivelse til statusrapporten. VM-legacy-aktiviteterne er igangsat og kører
for BDFL-midler.
Sommerens projektaktiviteter er vel overstået hhv.: DGI Landsstævne, TDF over
Munkholmbroen og sideevents ved EM i Silkeborg, hvor der alt i alt har været en
god udbredelse af projektet og et pænt besøg af deltagere, hvor der nu arbejdes
på forankring.
Fremadrettet er flg. møder: samarbejdsgruppe møde d. 9. august,
projektgruppemøde d. 11. august og styregruppemøde d. 22. august, samt
styregruppemøde d. 15. september.
Deltagelse med Side event til Marathon i Silkeborg kom og prøv SUP for familier
samarbejde med BDFL - Resultatmål 2
Hjælp til afholdelse af Sommerskoler i Holte og Hellerup.
Lærke Høyer er ansat som ny BU konsulent på 14 timer i ugen. Hun skal arbejde
tæt med Rasmus, og resten af udviklingsteamet for at få endnu fler børn og unge
med i vores klubber. Hun er medlem i ARK, er børne- og unge træner og har
uddannelse som Idrætspædagog. Hun har også en spændende stilling ved siden
af som Floorball konsulent for udsatte børn i KbH. Lærke starter mandag
15.august. Vi glæder os til at hun kommer i gang.
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DKF tager ansvar

Spor 1:
Intet at berette siden 30.juni

(Herunder Int. Events,
Spor 1, Spor 3)
SK, UNP, KRY, IL, NØ

Tilbud til den enkelte
(Spor 3, Spor 5)
PDN, MJM, CHO, UNP,
BT, MHJ

Verdens bedste
træningsmiljø
(Spor 6)
FP, KW, ZB, UNP

Maratonlandsholdet havde som tidligere omtalt stor succes i Silkeborg. Der var
også succes da der i Birmingham (USA) var premiere på Marathon på Wolf Games
programmet. Mads Brandt Pedersen vandt Short track guld - klassisk maraton
sølv. Cathrine Rask - klassisk maraton sølv. Tillykke til både EM og WG holdet.
Sprintlandsholdet var i Canada til VM. Det var 6 A Finaler - men også nogle
trælse ‘stolpe ud’ som lige netop ikke gav adgang til A finalerne - det betød 4 B
finaler. Med bedste placering som 2 fjerdepladser og med topplacering også i B
finalerne er det afgjort resultater der kan bygges videre på. Det sker allerede i den
kommende uge hvor holdet rejser til European Championship i München.

(FP) - Talentudvikling og U landshold
● For første gang i 10 år vandt DKF ingen medaljer ved U18/U23 EM sprint.
U18 niveauet er ikke så højt i de årgange, der er aktuelle i år, hovedsagelig
pga. et væsentlig reduceret antal stævnedeltagere i disse årgange. I U23
har vi tradition for medaljer når vi deltager med vores bedste U23, hvilket
vi ikke gjorde i år. De 2 bedste Dame U23 og de 6 bedste Herre U23 deltog
ikke pga. opgaver på Seniorlandsholdet. Alligevel roede Herre U23 K2
500m. Herre U23 K4 500m. Dame U23 K2 500m. og Dame U23 K4 500m.
sig alle i A-finale, hvilket er en klar fremgang.
● Holstebro Regatta blev afholdt i weekenden den 2. og 3. juli, med ca. 140
deltagere. Der var god opbakning fra klubber i hele landet, dog ikke så
mange U23/seniorer.
● Efter iagttagelse til Holstebro Regatta den 2. og 3. juli blev 65 atleter
udtaget til U16- U18- og U21 NM i Tampere i Finland i weekenden den 6.
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Faglighed,
digitalisering og
optimering

og 7. august. Samlet kom der 4 afbud hos U21 og 1 afbud hos U18. dette
antal er væsentlig større end vi har set tidligere.
● I dagene 21.-24. juli var der fællestræning, på EC Skovalleen, for U18 og
U23 atleter udtaget til U18 og U23 VM sprint. Der blev lagt størst vægt på
træning af K2 og K4 bådene. Der var stort fravær af U18 atleter, da mange
i samme weekend var udtaget til træningssamling på maraton
landsholdet forud for EM maraton. Lignende minicamps planlægges i uge
32, 33 og 34. Trænere er Finn Pape, Emilie Rosenkilde og Jonas Saelens.
● I dagene 1.-3. august afholdte U16 landsholdet sprint U16 NM
træningslejr i Silkeborg. Der var traditionen tro 100% deltagelse for denne
aldersgruppe. Trænere var Finn Pape, Jonas Saelens og Michael Fjeldvig.
● I weekenden 6. og 7. august deltog DKF i U16- U18- og U21 NM i Tampere
i Finland med 65 atleter. Danmark vandt 44 guld, 34 sølv og 24 bronze,
hvilket er lavere end de 2 seneste UNM. Men det er 6. gang inden for de
seneste 10 år, at danmark vinder over 100 medaljer. Og Danmark er
fortsat suverænt nordens stærkeste nation.
For at gøre det nemmere for klubberne at tilføje nye bådtyper, kan nuværende
instruktører udvide deres instruktørlicens til nye bådtyper. Læs mere her.

(Spor 4)
NKL, SK, NØ, MJM,
MHJ

Ifb. med at opfylde resultatmål 1, om 4 nye uddannede top-instruktører, er
følordningen blevet skrevet tydeligere. Dette hjælper også de udbydere DKF har
samarbejde med nemmere at kunne bidrage til uddannelse af nye
top-instruktører. Læs følordningen her.

Digitalisering: der blev planlagt møde i august og færdiggørelse af dashboard i
Ipaddle som viser nyttig oversigtsbillede for vores klubber.

I arbejdet med Wepaddle er der lavet en mockup på hvordan appen kan se ud, og
hvilke funktioner der er vigtig. Dette arbejdet skal detaljeres i næste uge og
fremover. Der skal rimelig hurtigt skrives en aftale der sikrer os fremdrift og
forpligtelser i samarbejdet med Memberlink, så vi når en lancering af app inden
sæsonstart næste år.
Indstilling

Næste opfølgning
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Til dagsordenen

Frem til næste punkt

Bilag 7.1

16. august 2022

Form

Orientering

Ansvarlig

CJ

Emne

Tage stilling til balancen

Opgave

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

Baggrund

Regnskab ved udgangen af juni er ikke kommenteret da vi på grund af ferie først
netop har modtaget det nu. (LINK ikke delt offentligt)

Der er pt realiseret 40% af indtægterne og 33 % af udgifterne. Det er fortsat
lavere ende 2021. Det skyldes dog at EM 2022 regnskabet er integreret og her
afvikles en størsteparten af aktiviteten i juli /august. Renset for dette er det
faktisk et ret normalt billede til sammenligning var tallene medio 2021 48% og
35%

Likviditeten er pt god. Der vil i de kommende 2-4 måneder blive et stort cashflow.
DKF’s kernevirksomhed vil omsætte ca 6 mio og EM vil formentlig omsætte 4-5
mio. I praksis vil de fleste betalinger vdr. EM blive håndteret i Silkeborg Kommune
og så vil der blive foretaget en stor samlet afregning når de forskellige
leverandører har afregnet. Der vil der så komme et stor ryk både på udgiftssiden
og indtægtssiden - men med en lille påvirkning af likviditet.
På eliteområdet har der været en række fejlkonteringer og dette er vi pt ved at
rydde op i. Vi ved dog at der pga., mindre hold på træningslejre kan ventes lavere
udgifter og lavere indtægter. Den specifikke påvirkning af bundlinjen beregnes så
snart retvisende data er til rådighed.
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Tages til efterretning

Næste opfølgning

Næste bestyrelsesmøde
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Bilag 8.1

16. august 2022

Dagsordens punkt

8.1

Form

Eventuelt

Ansvarlig
Emne
Opgave
Baggrund
Indstilling
Næste opfølgning
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