
Bestyrelsesmøde DKF referat

Dagsorden     25. oktober 2022

Dato 25. oktober 2022 kl 16:00

Sted Brøndby IH - mødelokale og aftensmad booket

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), særligt
inviteret Nina Øverberg (NIO)

Afbud

Referent Malene Hjorth (MHJ)

Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Bilag
#

An-
svar-

lig

Velkommen TF

1. Godkendelse af
referat

1) Godkendt TF

2. Godkendelse af
dagsorden

1) Flere punkter (markeret med U) blev behandlet på
online møde torsdag kl. 20.

TF

3. Diskussion 1) Ansattes involvering i TdG fremover U
2) Positionering i andre NGO’er (25/11)
3) Elevatortale / Pitch - NIO
4) Sikkerhedsprojekt (Andkjær m-fl. og SSS) (U)
5) Samspil mellem ansatte og BE - NIO
6) Individuelle medlemskaber
7) Budget 2023
8) Kommunikation / markedsføring - strategi (25/11)
9) Forberedelse af årsmøde

a) Praktiske forhold
b) Lov-/beslutningsforslag 2022
c) Bestyrelsens planer ift valg/genvalg.

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

LL
CBS
PHE
JJ
PHE
CJ
CJ
MHJ
MHJ/C
J
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4. Beslutning 1) Nye klubber til godkendelse - Godkendt

2) Forslag til kontingent 2023 - er klaret under budget
3) Årsmøde 2023 - dato
4) Bud på VM maraton 2027
5) Tildeling af DM’er
6) Mødeplan 2023 - BE melder tilbage i næste uge - er

der noget der kolliderer - ifbm tilbagemelding på
referat

7) Deltagelse i 2 nye DIF Netværk - målgruppen er det
politiske lag i specialforbund

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

MHJ

MHJ

MHJ
CJ

5. Skriftlig orientering

bestyrelsen

1) Formand
2) Første næstformand
3) Anden Næstformand
4) Landshold og Elite
5) Konkurrence
6) Klubaktiviteter og motion
7) Facilitet & Miljø.

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

6. Skriftlig orientering
organisationen

1) Samlet for medarbejderstaben 6.1 CJ

7. Økonomi 1) Status 7.1 CJ

8. Eventuelt 1) 8.1 TF

Indsatsområder 2021-2028

● Koncepter til klubber.

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

● Meget mere B&U.

Vi arbejder for at skabe og udvikle børn- og
unge miljøer, som tiltrækker og sikrer
tilknytning af flere børn og unge.

● DKF tager ansvar.

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

● 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.

● Verdens bedste træningsmiljø

Vi vil udvikle elitetræningsmiljøer, som favner
hele atleten og sikre, at Danmark kontinuerligt
vinder medaljer ved internationale
mesterskaber.

● Faglighed, digitalisering og optimering

Vi vil kendes for vores høje faglighed og
forbundets relevans for alle padlere - både
online og offline.
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Til dagsordenen Frem til næste punkt

Bilag 3.1                   25. oktober 2022
Form Diskussion

Ansvarlig Lau Larsen

Emne Tour de Gudenå 2023

Opgave DKF løntimer til arbejde med Tour de Gudenå

Baggrund Tour de Gudenå komitteen har ved vort evalueringmøde drøftet TdG fremtid, hvor
vi på flere områder er stærkt udfordret med bl.a.

Gudenå Randers deltagere ikke længere i det fremadrettede
Annie Jakobsen ønsker at stoppe efter mere end 40 års arrangement med TdG
Janne og Lau ser sig selv gerne i en mere tilbagetrukket stilling.
Tange Roklub ser udfordringer med at finde folk til opgaven - men vil være med
såfremt der fortsættes.
Ans Søsport, Ulstrup IF og Langå Kajakklub - ser gerne TdG fortsætter.
Da Justesen Plæne ikke længere kan anvendes som målområde - grundet
iværksættelse at miljøforanstaltninger i området - Randers Kommune har henvist
til et nyt målområde ved Tronholmparken - et fint bagland men for at vi kan
anvende stedet skal der etableres broer til landgang - da vandstanden er meget
lav op til eksisterende bro.

Indstilling DKF og DGI Nord/Midtjylland undersøger mulighed for at afsætte lønkroner til det
fortsatte arbejde, evt som led i BDFL aktivitet.
Såfremt midler findes både hos DKF og DGI - gentænkes en treårsplan for TdG,
med en ny komite.

Næste opfølgning
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Til dagsordenen Frem til næste punkt

Bilag 3.2                25. oktober 2022
Form Beslutning

Ansvarlig

Emne

Opgave

Baggrund

Indstilling

Næste opfølgning
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Til dagsordenen Frem til næste punkt

Bilag 3.3                    25. oktober 2022
Form Diskussion

Ansvarlig

Emne Pitch/Elevatortale LINK til oplæg

Opgave

Baggrund

Indstilling

Næste opfølgning
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Til dagsordenen Frem til næste punkt

Bilag 3.4                    25. oktober 2022
Form Diskussion

Ansvarlig

Emne

Opgave

Baggrund

Indstilling

Næste opfølgning
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Til dagsordenen Frem til næste punkt

Bilag 3.5                    25. oktober 2022
Form Diskussion

Ansvarlig

Emne
10) Samspil mellem ansatte og bestyrelsen  - ved Nina

Opgave

Baggrund

Indstilling

Næste opfølgning
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Til dagsordenen Frem til næste punkt

Bilag 3.6                    25. oktober 2022
Form Diskussion

Ansvarlig CJ

Emne Individuelle medlemskaber

Opgave Fortsat drøftelse af individuelle medlemskaber

Baggrund Bestyrelsen drøftede dette emne 30/6 2022.

I det videre arbejde har det vist sig at arbejdet med “digitalisering”, “Pitch”,
Økonomisk arbejdsgruppe nedsat efter Årsmødet 2021 i et vist omfang
overlapper.

Med en vellykket digitalisering vil der blive en række muligheder for at tage del i
de samlede DKF tilbud som på mange måder vil minde om et medlemskab.  Som
en del af “Pitch” arbejdet og digitaliseringen vil mulighederne også stå tydeligere
frem.

Kort sagt kan 2 kommende muligheder a) Betale for at bruge en APP og b) Betale
for et individuelt medlemskab bl.a. med en APP komme til at ligne hinanden
meget,

Derfor giver det mening at udvikle den første del a færdig og så vurdere om der
derefter skal udvikles et individuelt medlemskab.

Indstilling Arbejdet med individuel medlemskab som en selvstændig indsats stilles i bero
indtil digitaliseringsindsatsen er nået til næste fase.

Næste opfølgning Efter bestyrelsesmødet.
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Til dagsordenen Frem til næste punkt

Bilag 3.7                    25. oktober 2022
Form Diskussion

Ansvarlig CJ BF

Emne Budget 2023

Opgave
Diskussioner om budget

○ Stigende omkostninger
■ Løn
■ Lokaler
■ Mesterskaber / lejre (elite)

○ Strategi indsatser
■ Kommunikation / teknologi / magasin
■ Nye initiativer

○ Nedlæggelser
○ Budgetmål 2023
○ Kontingent
○ Deltagerbetalinger

■ Deltagerbetaling elite
■ Startpenge DM’er
■ Deltagerbetaling øvrigt

○ Prioritering eksisterende aktiviteter
○ Videre budgetproces

Budgetudkast
Budgettet findes i arbejdsudgave LINK (ikke offentlig tilgængelig)

Vær opmærksom på at mange præmisser findes i underarkene. Så hvis en celle er
lyseblå, kan man ved at klikke på cellen se,  hvor tallet kommer fra - og der se
beregningerne bag dette tal. Man kan også se deltagerbetaling til højre, hvis der
er en indtægt knyttet til aktiviteten.
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I det nuværende udkast er der IKKE taget højde for projekter, der ikke afsluttes
men videreføres i 2023 med den samme økonomi. Det vil, når det sker, betyde, at
såvel indtægter som udgifter øges, og det vil ikke påvirke bundlinjen.

I det nuværende budget er der et underskud. Der er naturligvis en række
ændringer ift 2022.

Stigende omkostninger Løn Med den stigende inflation bør vi overveje om vi skal kompensere personalet
for reallønsnedgangen. Det ses i bla. DIF at der afsættes midler til dette.

Lokaler Som konsekvens af nye brandregler forsvinder alle møde- og samtale
“rum”. Disse er nødvendig i udførelse af det daglige arbejde og der er behov for at
afsætte midler til dette.

Mesterskaber / lejre (elite) Stigende flypriser, opholdsomkostninger og dollarkurs
medfører mellem 20-30 stigning i de samlede omkostninger. Dette er der taget
højde for i det fælles elitebudget med TD - men det giver færre aktiviteter for
pengene.

Strategi indsatser Kommunikation
Skal der fortsat være 2 magasiner?
Budgetudkastet tager udgangspunkt i uændrede omkostninger til magasin samt
en ny post til kommunikation. Mellem de begrænsninger som brugeradfærd,
annoncesalg, tilskud til distribution fra staten og distributionsmuligheder giver
kan der evt. udvikles mellem løsninger. Såfremt tilskud skal opretholdes skal
udgivelsen som  minimum ske 2 x årligt.

Nedlæggelser Er der af hensyn til den samlede økonomi, tilgængelig arbejdstid eller blot
manglende effekt/succes bestemte poster initiativer, der skal tages ud?
Er der ny initiativer, der ikke er sat økonomi på endnu, som skal ind?

Budgetmål 2023
Vi foreslår et budgetmål for 2023 som bruger 0,5 mio af egenkapitalen.

Kontingent 2023
Det nuværende budgetudkast kalkulerer med uændret (bortset fra
forbrugerprisindeks reguleringen) kontingent. DIF opkrævning af forsikring andel
viderefaktureres. Nye klubber er fritaget for begge dele de 2 første kalenderår.

Det nuværende niveau er 112 kr FPI vil medføre ændringer på ca 10 kr (vi
runder af til hele kr.).

Deltagerbetaling elite

Oversigt over
egenbetaling, sæson
2023

Elite budget er endnu ikke tilpasset færdigt - men vi arbejder (før dette møde)
efter den målsætning, at området brutto (dvs. inkl. tilskud, fonde og
deltagerbetaling) belaster totalbudgettet på samme niveau i 2022 + ca 200t. Pt
har TD mindre til fordeling i 2023 end i 2022.
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Der er massive prisstigninger på rejseaktiviteter. Der er derfor færre aktiviteter og
lidt mindre hold end udviklingen eller vil tilskrive og deltagerbetalingen reguleres
op med 20%.

2023
forslag 2022

VM Duisburg, Tyskland (23/8 - 27/8 2023) Senior 4.800 4.000
World Cup 2 Poznan, Polen (26/5 - 28/5 2023) Senior 4.800 4.000
World Cup 1 Szeged, Ungarn (11/5 - 14/5 2023) Senior 4.800 4.000
World Cup sprint /Test, Paris frankrig (31/08- 03/09
2023) Senior 4.800
Træningslejr 1 Florida (30 dage) 4/2 - 5/3 Senior 12.000 10.000
Træningslejr 2 Portugal 24 dage Senior 14.400 12.000
U18/U23 VM - Auronzo, Italien (5/7 - 9/7 2023) Ungd 4.800 4.000
U18/U23 EM Montemor-o-Velho Portugal (27/7 -
30/7 2023) Ungd 4.800 4.000
U15/U16/U17 Olympic Hopes Regatta - TBC Ungd 4.800 4.000
U16/U18/U23 Bruttosamlinger (9 stk.) Ungd 450 375
UEM/UVM /UNM / OHR træningslejre Ungd 720 600
Træningslejr EC Ø/V 1 - ungdom - Lissabon - d.
februar Ungd Afregnes efter

omkost ca 18-25 tTræningslejr EC Ø/V 2 - ungdom - 25 marts - 16
april Ungd
Elitecenter samlinger Ungd 450 375
U16/U18/U21 NM - Danmark d. 5 august - 6.
august Ungd 2.760 4.000

Maraton [FORSLAG]
Som tilfældet har været de seneste par år foregår deltagelsen for egenbetaling,
mens DKF dækker udgifter til trænere og giver  tilskud på kr 60.000. Dertil
kommer en pulje til individuel forberedelse til medaljekandidater på kr 75.000
(samlet samme niveau som 2021 + 2022)

I 2022 forventes den samlede deltagerbetaling at blive ca kr 250t

Polo [FORSLAG]
I 2023 er der EM og det traditionelle Belfast International for ungdom afvikles
igen. Til dette støttes med der med kr. 113.500 (Som 2022) inkl EM dommer
udgifter.

Resten finansieres som alle andre stævner ved egenbetaling.

Trænerne har dækket deres udgifter op til et kontrakt-fastlagt loft og
mesterskabs-udgifter dækkes af EM/VM-kontoen. Til trænere og sportschef
allokeres kr 152.000 som i 2022.
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I alt i 2023 foreslås kr 265.000 i 2021 var det tilsvarende.

I 2022 forventes den samlede deltagerbetaling at blive  ca kr 450-500t

Kajaksurf, Oceanrace, SUP, øvrige internationale mesterskaber [FORSLAG]
Fuld brugerbetaling. Adgang / pligt til landsholdstøjaftalen samt
sekretariatsbistand ved tilmelding o.l.. Udtagelse forudsætter sportslig
berettigelse. Der udvikles på pulje med tilskud til deltagerbetaling kr. 20.000.
(som i 2022)

Startpenge

DM gebyr & betaling
sæson 2023

Gebyret i 2023 stiger set ift til 2010 - 2021 niveau. Allerede før den høje inflation
var det tilbagemeldingen fra diverse arrangører at de ikke kunne få det til at give
økonomisk mening med de gældende takster.

Startgebyr: (2022) DKF afgift: (2022)

DM Ergometer kr. 240,- (220) Kr. 240,-

CPH Spring Regatta kr. 400,- (315) kr. 115,- (85)

DM Masters Sprint kr. 315,- (290) kr. 90,- (80)

DM Sprint kr. 400,- (340) kr. 115,- (111)

DM Maraton K1/C1 kr. 160,- (140) kr. 30,- (20)

DM Maraton K2/C2 kr. 300,- (265) kr. 45,- (35)

DKF medaljer koster 32 kr /stk
U12 betaler halv pris og uden andel til DKF.

Danmarksturnering kajakpolo
Der fastlægges principper for deling mellem arrangører og DKF i forlængelse af
ovenstående principper. Dette meddeles arrangørerne i standard DM aftalen.

DM tur
DM oceanracing
DM havkajak teknik & rul
DM surf

Der fastlægges principper for deling mellem arrangører og DKF i forlængelse af
ovenstående principper - dog med hensyn til udviklingsperspektivet.

Deltagerbetaling
øvrigt Se oplæg (øverst) til de enkelte aktiviteter i “budget 2023” i google docs. (Ikke

delt offentligt)

Der prioriteres således, at udviklingsområder - særligt børn og unge subsidieres
mere end de øvrige områder. Samtidig tilstræbes en sammenlignelighed mellem
fx bredde- og eliteaktiviteter.
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Støtte udviklings
discipliner (SUP,
Surfkajak, Ocean Race)

Jf. ovenstående indstilling vedr. deltagerbetaling elite er der som udgangspunkt
fuld deltagerbetaling på SUP, Surfkajak og Oceanracing/surfski. Det foreslås, at
den etablerede pulje fra 2019 fortsættes. Der kan yde tilskud til deltagerbetaling
på op til kr. x0.000. Støtten tildeles proportionalt med selve deltagergebyret og
primært til top 9. kandidater i lighed med det øvrige elitearbejde.

Ændrede prioriteringer
Strategi 2021-2028 og ikke mindst DIF aftale 2022-2025 angiver nogle retninger
og bindinger fx. bidrag til DIF Soldaterprojekt. Disse er indarbejdes i budget 2023

Videre budgetproces
Der arbejdes på mødet med såvel indtægter som udgifter. Prioriteringer og
hjemmeopgaver aftales, så budgettet kan bringes i den aftalte balance. Se i øvrigt
budgetproces vedtaget på august bestyrelsesmødet.

Indstilling
Der aftales prioriteringer og mandat til CJ og BF.
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Til dagsordenen Frem til næste punkt

Bilag 3.8                    25. oktober 2022
Form Diskussion

Ansvarlig

Emne

Opgave

Baggrund

Indstilling

Næste opfølgning

‘
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Til dagsordenen Frem til næste punkt

Bilag 3.9                    25. oktober 2022
Form Diskussion

Ansvarlig MHJ CJ

Emne Forberedelse af årsmøde

Opgave Konkret planlægning af  årsmødet

a) Praktiske forhold Drøftelse af
● Fordeling af oplæg og præsentationer i  plenum - herunder forbundets

planer.
● Flow af plenum herunder aktivering af deltagere
● Præsentationer
● Fysisk indretning, lyd mm
● Tilstedeværelse ved workshop
● Hæder & Ære

Link til workshop oversigt

b) Lov og
beslutningsforslag

Lyngby Kanoklub har fremsat et forslag om ændring af deltagerbetaling på
årsmødet (Se forslag) (IKKE delt offentlig)

Det fremlægges af Lyngby Kanoklub.

Økonomiarbejdsgruppen afrapportering (Ikke delt offentlig)

c) Bestyrelsens planer
ift valg/genvalg

Status på de enkeltes planer.

Bemærk at det i forlængelse af good governance arbejdet er fastlagt, at der altid -
uanset om der er kandidat til genvalg - efterlyses kandidater ved
kvalificerede“stillingsopslag” på hjemmesiden.

I lige år vælges:

● formand,

● 2 næstformand

● bestyrelsesmedlem for landshold & elite,

● bestyrelsesmedlem for klubaktivitet & motion
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● et medlem og én suppleant til appeludvalg (se herunder)

● revisor.

Nuværende 2. næstformand genopstiller ikke

På valg til appeludvalgsmedlemmer  er
Peter Nielsen & Thomas Gjerlufsen. Nina Mortensen ønsker at afgå uden for
tur.

På valg som suppleant er: Torben Hansen.
Vi kan evt. bruge idrættens kompetencecenter, hvis ingen melder sig.
Peter og Thomas skal spørges om de genopstiller.

Næste opfølgning

Til dagsordenen Frem til næste punkt

Bilag 4.1                 25. oktober 2022
Form Beslutning

Ansvarlig

Emne Nye klubber

Opgave

Baggrund

Indstilling Det indstilles at følgende klubber optages i DKF:
a) CPH Outdoor (er oprettet i Ipaddle på forventet efterbevilling fra

BE)
b) Aalborg Friluftsliv (er oprettet i Ipaddle på forventet efterbevilling

fra BE, er godkendt i DIF) - Hovedsagelig SUP
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c) Køge Havkajak - indmeldelse sendt til DIF
d) Stand Up Paddle - Fællesskab - Østjylland DK - indmeldelse sendt

til DIF

Næste opfølgning

Til dagsordenen Frem til næste punkt

Bilag 4.2                 25. oktober 2022
Form Beslutning

Ansvarlig CJ BF

Emne Forslag til kontingent 2023

Opgave Fastlægges bestyrelsen forslag om kontingent

Baggrund Se også budget 2023 i pkt 3.7
Se også Økonomiarbejdsgruppen afrapportering (Ikke delt offentlig) i pkt 3.9

Det nuværende budgetudkast kalkulerer med uændret (bortset fra
forbrugerprisindeks reguleringen) kontingent. DIF opkrævning af forsikring andel
viderefaktureres. Nye klubber er fritaget for begge dele de 2 første kalenderår.
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Det nuværende niveau er 112 kr Forbruger Pris Indeks  vil medføre ændringer
på ca 10 kr (vi runder af til hele kr.). Der anvende det tilgængelige FPI når der skal
faktureres i starten af januar. Det antages at være indeks fra november.

Bestyrelsen drøfter hvilket niveau der skal foreslås årsmødet. FPI baseret vil være
“uændret” kontingent i 2023

Indstilling Bestyrelsen drøfter og fastlægger kontingent.

Næste opfølgning
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Til dagsordenen Frem til næste punkt

Bilag 4.3                  25. oktober 2022
Form Beslutning

Ansvarlig

Emne Årsmødedato 2023

Opgave Vi er også i 2023 bundet op på en aftale med Comwell. - Kolding er et forslag. Der
har vi været før.

Baggrund Se oplæg til årshjul 2023

Indstilling 24.-26. november er et forslag

Næste opfølgning
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Til dagsordenen Frem til næste punkt

Bilag 4.4                  25. oktober 2022
Form Beslutning

Ansvarlig CJ

Emne Bud på VM maraton 2027

Opgave Bestyrelsen skal tage stilling til om der skal iværksættes en proces med henblik på
at DKF bliver vært for VM maraton 2027 i Silkeborg,

Baggrund I forlængelse af EM Maraton 2022 er DKF blevet opfordret til at søge værtskabet
for VM2027. Det er en opfordring der er kommet fra Silkeborg Kommune, Sport
Event Denmark og ICF maraton ansvarlige Ruud Heijselaar.

Den umiddelbare evaluering af EM2022 er at det var en succes sportsligt (mange
danske  medaljer), god afvikling, god publikums opbakning og godt partnerskab
med Silkeborg Kommune, Sport Event Denmark. Der var en særdeles positiv
presse og omtale af kano og kajak primært lokalt men også nationalt. Regnskab
foreligger ikke endnu.

Bud foregår i faser se bilag (ikke delt offentligt)

Det forventes at der kan sammensættes et bud der vil vær økonomisk neutralt.
Afviklingen vil foregå med medarbejder ansat til formålet men med faste
medarbejder involveret i begrænset omfang der hvor der er synergieffekter ift de
faste opgaver.

Vi forventer at kunne få positiv omtale, udbredt kano og kajaksporten generelt i
Danmark og styrke vores sportslige potentiale ved et værtskab samt vedligeholde
vores eventkompetence og styrke vores internationale relationer.

Indstilling Bestyrelsen drøfter om DKF skal gå videre i budprocessen.

Næste opfølgning Efter bestyrelsesmødet.
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Til dagsordenen Frem til næste punkt

Bilag 4.5                  25. oktober 2022
Form Beslutning

Ansvarlig LL RMS

Emne Rammeplan terminsliste 2023 & DM datoer / tildeling af DM’er

Opgave

Baggrund 14/1         DM Ergometer - DKF/Rødovre Centrum JA

21-23/4   CPH Spring Regatta - DKF/ansøger JA

?               DM Sprint - ansøger Regatta Bagsværd ÅBEN juni eller september -
Regatta Gladsaxe - Lau får mandat til forhandling

18-20/8   DM Maraton - Hvidovre Kajakklub - alternativ dato 4-6/8 - Lau får
mandat til forhandling

5-6/8       NUM Sprint - Silkeborg Kajakklub ansøger - Lau får mandat til
forhandling

Karsten Solgaard ønsker et iagtagelsesløb i maj 6.-7. på Jels sø, men der mangler
organisation - Rolf mener at Silkeborg kunne arrangere det selv. Normalt bruger
han Maribo som iagtagelsesløb. Rolf tager en snak med Karsten Solgaard.

23.-24. september ????

DETTE punkt bør fremover klappes af uden for BE

Indstilling DM Ergometer afholdes i Rødovre Centrum - 14/1 - arrangør DKF/Dansprint
CPH Spring Regatta afholdes den 21-23 april - LL arbejder videre med mulig
arrangør
DM afholdes den 18-20/8 - Hvidovre Kajakklub er tildelt DM  - såfremt dato
bestemmes til 18-20/8 tilskrives arrangementer med sammenfald om evt.
alternativ dato for deres maraton event.
NUM Sprint tildeles Silkeborg Kajakklub - dato afstemmes med øvrige nordiske
lande - DKF prioritet den 5-6/8
DM Sprint tildeles Regatta Gladsaxe - LL arbejder sammen med Regatta Gladsaxe
for mulig dato.

Næste opfølgning Endelig konkurrencekalendet godkendes på B-mødet i december 2022.

side 21



Bestyrelsesmøde DKF referat

Til dagsordenen Frem til næste punkt

Bilag 4.6                  25. oktober 2022
Form Beslutning

Ansvarlig

Emne BE mødeplan 2023

Opgave

Baggrund Se oplæg til mødeplan

Indstilling At BE efter en hurtig gennemgang og evt. rettelser af/til forslaget beslutter sig for
6 datoer.

Næste opfølgning
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Til dagsordenen Frem til næste punkt

Bilag 4.7                  25. oktober 2022
Form Beslutning

Ansvarlig CJ

Emne Deltagelse i 2 nye DIF Netværk

Opgave Udpege medlemmer til 2 nye DIF netværk for politiske repræsentanter

Baggrund DIF inviterer til politiske netværk om børn & unge samt klima & bæredygtighed

DIF har i forlængelse af det politiske program lanceret flagskibene om børne-
ogungeindsatsen og om klima og bæredygtighed. Begge flagskibe er i fuld gang,
og I, specialforbund, er løbende blevet orienteret om arbejdet. I forlængelse
heraf har DIF’s bestyrelse besluttet at lancere politiske netværk for de to
flagskibe.

Se oplæg til nye netværk

Indstilling At BE udpeger 1 bestyrelsesmedlem til hvert af de 2 netværk.

Næste opfølgning
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Til dagsordenen Frem til næste bilag

Bilag 5.1                    25. oktober 2022
Form Skriftlig orientering

Ansvarlig Tom Faurschou (TF)

Emne Orientering formand

Der har været fokus på budget som er noget stram ift. den generelle udvikling af
omkostninger, verden rammer også vores forbund og det skal vi nu til at styre ind
i vores budget. Det bliver ikke en nem opgave, men det er rettidig omhu. Derfor
vil der ske en øget egenbetaling på mange områder for vi kan holde vores
aktivitetsniveau på vi ønsker at tilbyde vores medlemmer.

Det er desværre ikke sådan at vores samarbejdspartner DIF, TD og BDFL får øget
bevilling grundet den udvikling vi ser i omkostnings niveauerne.

Vi har arbejder på vores kontingentmodel og der er  ved at være nogle modeller
til dialog på årsmødet, samt er der arbejdet på et få samlet et godt overblik over
hvad vi I DKF tilbyder alle vores medlemmer. Vi har rigtig meget at tilbyde, vi skal
være bedre til at vise hvad det er og hvad værdi det giver alle vores klubber og
medlemmer.

Vi står overfor ICF kongres som Christian og jeg vil deltage på fra den 2/11. Der er
ikke de store pkt. på agendaen, men vi vil forsøge at arbejde for en større
gennemsigtighed og en større åbenhed i ICF. Ligeledes skal vi mødes med vores
Nordisk forbund, ligeledes vil vi have netværksmøder for at finde fælles løsninger
og opbakning til den fremtidige udvikling af ICF

Der bliver arbejdet hård for at får vores kalender til at gå op, men det er en svær
opgave. Vi håber vi finder de rette kompromier.

Der har været en del medie omkring vores selektion, orientering på mødet.

VI glæder os til årsmødet og der bliver arbejdet hård på at skebe nogle gode dag,
og ikke mindst nogle gode beretninger for alt det vi har lavet igennem 2022. Vi er
forbundet for alt paddle idræt.

Opgave

Baggrund
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Indstilling

Næste opfølgning

side 25



Bestyrelsesmøde DKF referat

Til dagsordenen Frem til næste bilag

Bilag 5.2                    25. oktober 2022
Form Skriftlig orientering

Ansvarlig Claus Bo Svenningsen (CBS),

Emne Orientering næstformand

Brainstorming møde den 6.oktober:
Claus, Peter og Nina

● Arbejde med muligt koncept i form af DKF
børneklub, inspireret af DBU
https://www.dbu.dk/nyheder/2022/januar/vil-i-va
ere-dbu-boerneklub/ et slags licens system, kan
bruges aktivt i profilering, samt er en rettesnor for
klub bestyrelser til at sætte fokus på aktivitet til
denne aldersgruppe.

● Konceptet kan feks udvikles til DKF seniorklub, DKF
ungeklub, DKF paraklub, DKF grønklub osv

● Eller mere aktivitetsstyret DKF konkurrenceklub,
havkajakklub osv.

● Vi snakkede profilering af vores dygtige atleter samt
nøglepersoner - stolthed over diversiteten og
fællesskabet.

● Vigtigheden i at forsøge så meget dkf kan, at få nye
tiltag igennem klubproces, enten via årsmøde men
også gerne med inddragelse af klubrepræsentantet
til adhoc udvalg. Telemøde har givet nye muligheder
for den slags. Det giver legitimitet til beslutninger og
sikre vi kommer hele vejen rundt

Opgave

Baggrund

Indstilling

Næste opfølgning
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Til dagsordenen Frem til næste bilag

Bilag 5.3                    25. oktober 2022
Form Skriftlig orientering

Ansvarlig Bolette Fokdal (BF)

Emne Orientering anden næstformand

Opgave

Baggrund DM havkajak teknik afholdt 20-21 .8. Lidt færre deltagere end vanligt.hj.side. Vi
har udvidet arr. så man lørdag øver, leger  og inspirerer hinanden og søndag
konkurrerer. Desuden er deltagerne  nu selv banedommere for hinanden. Dette
“sparer” mange  frivillige. Der vælges nu en arbejdsgruppe til at varetage næste
års arr.Der er over sommeren produceret en videofilm med alle DM teknik
øvelserne og gode fif som gerne skal inspirere flere klubber til at bruge det som
klubaktivitet foruden konkurrence.  Den kan ses på DKF´s hjemmeside.

Deltaget i arbejdsgruppe møder om DKF kontingentstruktur

Deltaget i DIF´s budgetmøde

Indstilling

Næste opfølgning
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Til dagsordenen Frem til næste bilag

Bilag 5.4                    25. oktober 2022
Form Mundtlig orientering

Ansvarlig RMS

Emne DKF fokus på adfærd og TeamDanmark trivselsundersøgelse.
Elitecentret 2023, atlet samtaler i uge 41.
Træningslejr Florida Nov. 2022.
TeamDanmark Masterplans forhandlinger.

Opgave

Baggrund

Indstilling

Næste opfølgning
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Til dagsordenen Frem til næste bilag

Bilag 5.5                    25. oktober 2022
Form Skriftlig orientering

Ansvarlig Lau Larsen (LL)

Emne Orientering ansvarlig Konkurrence

Opgave

Baggrund Official Kursus Vest:
I forbindelse med DM maraton afholdtes official kursus i Vejle Å lørdag den 27/8
Fire nye dygtige official bestået efter praktik ved DM maraton og DM sprint.

DM maraton:
DM maraton blev afholdt den 26-28/8 ved Jels Søndersø i samarbejde med lokale
aktører, som forpremiere på VM maraton i 2023.
Mesterskaberne havde deltagelse af 71 aktive fra 15 klubber til fredagen
Short-Track løb og 182 aktive fra 34 klubber til lørdag og søndag på den klassiske
distance, hvilket er det laveste deltagerantal siden 2015.
På trods af det lave deltagerantal blev DM en rigtig god test for det tekniske
set-up og den efterfølgende evaluering af DM lover rigtig godt for det
fremadrettede arbejde med forberedelser til VM 2023.

DMC Cups:
DMC Ocean Race Cup havde afslutning ved Kronborgløbet  den 21/8 og
DMC Maraton Cup havde afslutning ved Mølleåen den 24/9 - begge steder ud
deltes hæder og ære til de vindende roere.

Polo DT:
Polo turneringen blev afsluttet med Finale stævne i Odense den 3-4/9 hvor de nye
Danmarksmestre blev kåret: Hos Kvinderne blev Neptun vinder og hos mændene
genvandt Silkeborg mesterskabet.

Tour de Gudenå:
10/9 afholdtes TdG for 54. gang, med deltagelse 369 aktive - trods god
forberedelse blev vi på flere områder udfordret, hvor vi bl.a. stadig døjer med at
håndtere Ultimate - resultat og tracking formidling.
Efterfølgende har vi fået flere henvendelser - kritik og ros - disse har vi taget godt
imod og behandlet på evalueringsmøde den 11/10.
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På mødet den 11/10 drøftede vi også TdG fremtid - hvor vi bl.a. lægger op til en
nytænkning for TdG over en treårig periode - ligeså må imødeses en større
ændring af komiteen da flere ønsker at stoppe eller træde lidt i baggrunden.

DM Sprint:
I dagene den 16-18/9 afholdtes DM Sprint på Bagsværd Sø med Regatta Gladsaxe
som arrangør. Mesterskaber havde deltagelse af godt 300 aktive fra 28 klubber og
bød på flere nye discipliner bl.a.  i MIX K2 for ungdom samt flere pige/kvinder
C-løb, hvilket betød udfordringer med tidsplan m.m. Men Regatta Gladsaxe
klarede udfordringerne på bedste vis og beviste endnu engang at vi er i sikker
havn når DM Sprint skal afholdes hos Dem.

Kalender 2023:
I skrivende stund arbejdes der ihærdigt med kalender 2023 - vi er denne gang
stærkt udfordret af et stort og tæt program som bl.a. giver lidt hovedbrud med
datoer for vore DM på sprint og maraton.
I samme forbindelse har og er der dialog med manglende stævnearrangører og
emner/samarbejdspartnere til bl.a. DM ergometer og CPH Spring Regatta.

Andet:
Ved afslutningen af VM Maraton i Ponte de Lima, Portugal fik jeg som
repræsentant for VM værterne 2023 overdraget ICF flag som tegn på værtskabet
af VM Maraton 2023.
Der er blevet arbejdet med budget 2023 for konkurrence - uafklarede poster med
Polo afklares snarest mulig.
Sluttelig arbejdes der med diverse optællinger af DM Pokaler og
statistikker……….

Indstilling

Næste opfølgning
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Til dagsordenen Frem til næste bilag

Bilag 5.6                  25. oktober 2022
Form Skriftlig orientering

Ansvarlig Peter H Engel (PHE)

Emne Orientering Klubaktivitet og motion

Opgave

Baggrund

Indstilling

Næste opfølgning
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Til dagsordenen Frem til næste bilag

Bilag 5.7                   25. oktober 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                     25. oktober 2022
Form Orientering

Ansvarlig SEKR

Emne Orientering fra organisationen

Direktøren

CJ

DKF var repræsenteret ved bisættelse af Nanna Ilmer som har  spillet en kæmpe
rolle i at forme DKF’s miljø, klima og bæredygtighedsindsats. Ære være Nanna’s
minde.

DIF budgetmøde var to lange runder med envejskommunikation. Mange af de
emner der blev berørt var meget relevante for de indsatser, som også DKF har
fokus på - som fx digitalisering, klima/bæredygtighedscertifcering, flere børn og
unge, samt fokus på frivillighed. Det er store emner, hvor DKF er i gang - men hvor
arbjdet nok aldrig afslutes helt. DIF er søgt om en supplerende bevilling til
udviklingsprojektet der hvis den opnås kan løfte kvaliteten på slutproduktet.

EM 2022 er ved at være bag os. Regnskab, skriftlig evaluering og et
afrundingsmøde tilbagestår. VM 2023 er i gang. Banen blev testet ved DM
maraton som på den baggrund nød godt af stor lokal presseopmærksomhed og
langt TV indslag. Rekrutteringen af deltagere er startet, frivillige rekruttering rulles
i gang, samarbejdsaftaler med Sport Event Denmark, Vejen Kommune og ICF
underskrives. Bulletin 1 forventes ude december eller januar.

Personale - der er drøn på lige nu. En medarbejder har afviklet den første del af
færdreorlov og en har i en periode været sygemeldt. Elite har kunnet afvikle lidt
ferie. Der er fortsat to ledige stillinger dels sportschef og dels EC øst / talentchef.
Der arbejdes på at fylde disse stillinger.

Elite og talentudvikling. Der er arbejdet intenst med planlægningen for 2023. Det
indebærer både budgetlægningen og samtaler med en række atleter. Der er
planlagt møde med KC’er og eliteansvarlige i kluberne i uge 43 inden senior
eliteteamet. DIF har som Olympisk Komite afviklet kickoff på OL forberedelse og
faciliteter til det fælles “HUB” HP center for roning og kano/kajak er sikret.

Arbejdet med at finde en ny struktur for arbejdet med Danmarks Rostadion/
Bagsværd er fortsat primært fokuseret på fonden fremtid/nedlæggelse.

Internationalt har netværket at generalsekretærer drøftet den forestående
kongres. Indtil videre er der et tæt supplerende program med bl.a international
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erfaringsudveksling mens  det politiske program ikke er udsendt endnu. I det
nuværende sports politiske klima er Ruslands evt. deltagelse jo bl.a. noget der får
opmærksomhed.

Sekretariat

(herunder
kommunikation)

MHJ, NKL, CHO, MTH

Elev, Michelle Thykær, er kommet retur fra barsel, hvilket betyder, at bl.a.
telefonpasningen kan deles på flere ører.

Årsmødeplanlægningen, bl.a. med beskrivelse af workshops, er i skrivende stund i
gang. Der mangler enkelte finpudsninger. Aftalen med Comwell i Sorø er
underskrevet. Vi er også i gang med at lave aftaler med forhandlere ifht udstilling.

Kursusplanlægningen for 2023 er i fuld gang - vi håber på lidt færre
‘hovsaløsninger’ i 2023. Der er udsendt formularer og mails til klubber,
udd.centre, udbydere og instruktører. Vi satser på at have et overblik klar til
1/1-2023. Vi håber at kunne  påsætte instruktører løbende og lægge det hele i
bookingportal medio marts. Vi arbejder ligeledes på at opdatere FAQ på dette
område.

Aktivitetsplanlægningen er også i gang - vi satser på, at der ligger en kalender klar
til 1. dec. Netop nu kan man via DKF’s hjemmeside følge med i, hvem der byder
ind med arrangementer.

Kommunikationsmedarbejderen er blevet flittigt anvendt på flere fronter - også
nogle der ikke umiddelbart har været aftalt på forhånd, hvorfor der løbende må
prioriteres. Det skal fremadrettet gøres tydeligere, hvilke opgaver man ønsker
denne funktion løser - eller man skal overveje at opmande på området.
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Koncepter til klubber

(Herunder SPOR 5)

PDN, BT, SK, MJM,
MHJ, CHO

BDFL-koncepter til klubber er ved at blive opgjort med målopfyldelsesdata, hvor
flere parametre viser, at BDFL er ved at komme i hus, dog er data svært at få
registreret i CRM-systemet af flere årsager. Der arbejdes på at få mere
grundighed, præcision og rettidighed ind i konsulenters og koordinatorers opgaver
og hverdag.

Der er kommet 4 Støt Brysterne/Støt Kuglerne-arrangementer her i oktober, hvor
2 af klubber har fået tilskud til trøjetryk af BDFL. Der er kommet en god dialog
med Kræftens Bekæmpelse, hvor BDFL nu formidler og henviser foreninger dertil,
så arrangementer bliver mere selvkørende, dvs at foreningen selv skal står for
tilmeldinger og betalingsmodtagelse. BDFL støtter med markedsføring af
arrangementer og giver et tilskud til de arrangementer, der har trøjetryk.

Regnskabsstatus år-til-dato viser indtil videre, at BDFL har brugt ¾ dele af
midlerne i de 3 første kvartaler. Desuden er 4. kvartals udgifter tilpasset, så BDFL
får brugt midlerne op til årets udgang.

Vinterfastholdelsespuljen på 150 Tkr. har fået en snes ansøgninger ind, hvor hver
ansøgerforening kan modtage et tilskud på 4.000 kr. Puljen lukker torsdag d. 20.
oktober, hvor der i øjeblikket er annonceret ekstra for at få flere foreninger til at
ansøge. Konsulenterne arbejder på at vejlede klubberne i ansøgningsformulering.

VM Legacy projektet har fået bevilget restbeløbet på 91 Tkr. fra 2021, hvilket har
sat et stort skub i antallet af deltagere på vandet her i efteråret, hvilket er takket
være Astrids gode indsats.

BDFL går ind i et tættere samarbejde med Søsportens Sikkerhedsråds projekt - Sejl
Sikkert om at få formidlet brug af vest og sikker roning på vandet. Videre
samarbejde med DKF er også diskuteret i møde 12.oktober.

Der er styregruppemøde i slutningen af november.

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, LH, NØ, SK

Der arbejdes på at lave en projektbeskrivelse/fondsansøgning der har fokus på de

stærke fællesskaber, og som kan kan øge vores børne og unge satsning yderligere

med flere menneskelige ressourcer.

Børnepakken: der er kommet en ny klub til, hvilket giver os 9 klubber der er med i

børnepakke konceptet. Der arbejdes med hjælp til rekruttering gennem lokale

institutioner, fastholdelse gennem hjælp til forløb/aktiviteter og genopbygning af

BU-afdelinger i de tilmeldte klubber som førhen har haft en stabil

ungdomsafdeling. Deres gøres brug af DKF’s nuværende tilbud til uddannelse og

arrangementer, for at inkludere de tilmeldte klubber.

Siden sommeren har der været afholdt 4 paddlebattle cups. Kajakklubben Pagaj

og Vallensbæk kano og kajak club Esrum sø’, Den 3.sept og Hellerup kajakklub den

11. september. Med over 150 deltagere i alt.
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Samarbejde mellem Center for ungdomsforsknings, sidste fase i Gode

Idrætsmiljøer for Drenge, med hjælp fra Holte, Skovshoved og Silkeborg, til træner

interviews der skal bruges i forskningen.

Der arbejdes op at lave trænerseminarie/webinar for ungdomstrænere, med

fokus op miljø og “den gode undervisning”

DKF tager ansvar

(Herunder Int. Events,
Spor 1, Spor 3)

SK, UNP, KRY, IL, NØ

- der planlægges en miljøkampagne, hvor klubberne fra de tre forbund får
mulighed for at få besøg fra en energikonsulent (i de tilfælde hvor
kommunen ikke i forvejen tilbyde ydelsen) til at kigge forbi og gennemgå
klubbernes faciliteter med fokus på energibesparelse, med start i
december/januar.

- Der arbejdes med planlægning af otte webinarer om byggeprojekter i
klubberne, adgangsregler for sejlads, bæredygtighed i klubhuset m.m. i
december

- Der blev sendt et høringssvar vedr. den nye regulativ gældende for
Brabrand Sø

- Der arbejdes på at udvikle et netværk af repræsentanter for facilitets- og
bæredygtighed i klubberne. Nyeste medlem er Gorm Borggaard fra
Maribo Kajakklub, som vil repræsentere roerne i Naturstyrelsens
brugerråd Storstrøm.

- Løbende arbejde med koordinering mellem de tre forbund, administrativ-
og kommunikationsopgaver

- Der blev lavet to videoer om facilitets- og miljøarbejde, som skal bruges til
at synliggøre forbundenes arbejde

- Et hold af studerende fra Copenhagen Business School blev kontaktet og
de er i gang med at kortlægge Dansk Sejlunions struktur og arbejde ifm.
bæredygtighed. Det forventes at resultaterne vil kunne bruges til at
målrette DKFs arbejde i feltet.

Tilbud til den enkelte

(Spor 3, Spor 5)

PDN, MJM, CHO, UNP,
BT,  MHJ

●

Verdens bedste talent-
og elite miljø (Spor 6)

FP, KW, ZB, UNP

(FP) - Talentudvikling og U landshold - 16. august - 18. oktober
● Meget lille mødeaktivitet i Elite Team i august og september, i forhold til

maj og juni, hvor det var normalt med flere møder pr. uge.
● Meget stor aktivitetsniveau, i august og september med 4 stk. mini

træningscamps, samt 2 stk. internationale stævner for U landshold, samt
DM sprint som sæsonafslutning.

● U18 og U23 VM den 31. august - 4. september: Danmark deltog med et
stort hold på 25 atleter. Ligeledes deltog et stort hold trænere og ledere
på 4 stk. trænere, 2 stk. chauffører, og 2 stk. VIP. Thorbjørn Rask vandt
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Guld i Herre U23 K1 5.000m. og Frederikke Hauge Mathiessen vandt Sølv i
Dame U23 K1 200m. Derimod have de danske mandskabsbåde det
vanskeligt. Ingen af de 4 deltagende K4/C4 både nåede A-finalerne. Og
kun én af de 7 stk. deltagende K2/C2 både, nåede A-finalerne, det var
Stella Glüsing Winther og William Gravlund, der blev nr. 8 på Mix. U23 K2
500m.

● U15- U16- og U17 Olympic Hopes Regatta den 8.-11. september: Danmark
deltog med 24 atleter. Og vi deltog med 3 stk. trænere og 2 stk.
chauffører. Der blev ikke vundet medaljer for første gang af de 11 gange
Danmark har deltaget. Bedste præstationer var: Herre U17 K1 1.000m.
hvor Bertram Sollann Sørensen blev nr. 4, og Dame U15 K1 200m. hvor
Alberte Noe ligeledes blev nr. 4. De manglende medaljer er et udtryk for
et kraftigt faldende sportslig niveau på de danske U16- og U18 landshold.

● DM sprint den 16.-18. september: Samme lave deltagelse, på ca. 300, som
i 2021. I nogle af Dame U klasserne er deltagelsen alarmerende lille. I
Dame U14 K1 500m. deltog 9 piger, i 2018 deltog 51 piger i samme
disciplin. Dette antal betyder at DKF om 3-4 år ikke på samme måde som
tidligere kan arbejde med mandskabsbåde som f.eks. K2- og K4 i Dame
U18, da ca. halvdelen af en U14 årgang ikke deltager når de bliver U18, og
ingen nye starter med konkurrencedeltagelse i 16- 17 års alderen.

● Team Danmark seminar, i Herning den 11. oktober, Indholdet var den
opdaterede atletuddannelse, for Team Danmark Talentklasser - 7. 8. og 9.
klasse, i de 25 stk. Team Danmark Elitekommuner, som består af
undervisningsforløb inden for emnerne: sportsernæring,
sportspsykologi/life skills, sportsmedicin og fysisk træning.
Atletuddannelsen medvirker til en holistisk og langsigtet udvikling af
talenternes sportslige, personlige og faglige kompetencer.

● Seminar hos Syddansk Universitet, i Odense den 12. oktober, med
temaet: fremtidens træneruddannelse. Flere interessante oplæg. Bl.a. et
der tog afsæt i at nuværende unge ser undervisning lange mere
individualiseret end tidligere, og ikke så samme måde som tidligere,
accepterer et fast pensum, men mere ser på hvad de, som enkelt person,
har brug for. Denne holdning møder vi også hos nuværende trænere i
klubber og kraftcentre. Også interessant at høre at på DBU’s nye
startkursus C1, foregår der ingen undervisning i et undervisningslokale.
Alt foregår på en fodboldbane, hvor det at organisere en træningslektion
for et ungdomshold fylder alle lektionerne. Teori om f.eks. kredsløb og
muskler, kommer først på de videregående kurser.
Morten Juul Madsen deltog også på seminaret.

Faglighed,
digitalisering og
optimering

(Spor 4)

NKL, SK, NØ, MJM,
MHJ

Digitalisering:

Dashboard Ipaddle er færdig. Dashboardet giver nyttig information om vores
klubber i et nemt overskueligt overblik. Der vil blive givet oplæring/information
om hvordan vi kan bruge dashboardet i vores hverdag i uge 43.

Revideret samarbejdsaftale med Memberlink lukkes i uge 43/44. Dette er blot en
revidering af eksisterende samarbejdsaftale, med mål om at tydeliggøre
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forretningsforhold, og de opgaver der forventes løst i normal drift. Samt at
tilpasse den de digitale løsninger vi nu måtte komme til at ende ud med.

Initiativpuljen 2023: DKF sendte ny ansøgning til DIF den 29.sept, i relation til at
koble sig på Dansk Sejlunions løsning for app og for at fuldføre WePaddle.
Christian og Nina pitchet ansøgning for DIF den 6.oktober. Håbet er yderligere
støtte så vi kan få løst de ambitioner vi har i et fornuftig og gensidigt samarbejde
med DIF og Dansk Sejlunion. Økt støtte giver os unikke muligheder for at skabe
synergier med andre forbund. Hvis ansøgning ikke går gennem fortsætter vi med
de oprindelige planer, dog med konsekvensen om at slutproduktet ikke bliver det
bedste. Svar på ansøgning forventes efter den 8.november. To be continued…

Der skal intensiveres en dialog med RaceGorilla nu slut oktober om et muligt
samarbejde, og om mulige samarbejder med  andre internationale forbund.

Faglighed:

Der er blevet afholdt realkompetence forløb for KTS. Der blev uddannet 6 nye
instruktør 3’ere. Forhåbentlig kan det afhjælpe falske halse på mangel af
instruktør 3’ere i turkajak.

Der indgås aftale om konsulent ansættelse til DKF instruktør nyhedsbrev. Et
nyhedsbrev til alle DKF instruktører med nyttig viden og inspiration til
instruktøren.

Indstilling

Næste opfølgning

side 38



Bestyrelsesmøde DKF referat

Til dagsordenen Frem til næste punkt

Bilag 7.1                     25. oktober 2022
Form Orientering

Ansvarlig CJ

Emne Økonomi / Balance

Opgave Tage stilling til balancen

Baggrund Vore værdi i banken lige nu er stort set magen til den for en måned siden.

Se balance / 3 kvartalsregnskab 2022. (ikke det offentlig) Bemærk at det fortsat er

et arbejdende dokument.

Omsætningsmæssigt er vi på ca 62% indtægter og 57% udgifter. Det snyder lidt

fordi at vi får den store "EM 2022 klump ind" som rykker 20 procentpoint når det

falder på plads.  Så i realiteten er vi på ca 82%/77% hvilket er passende for denne

årstid - hvor de største poster på indtægter og udgifter er afviklet

Elitebudgettet er på udgiftssiden presset af de stigende priser -og kan måske efter

forhandlinger med TD holdes indenfor rammerne - bla. som følge af besparelser

på løn. På indtægtssiden bliver ikke alt planlagte realiseret - men der er som

vanligt en variabel del på den forbrugsafregnede del af eliteaktiviteterne.

Der pågår en oplæring i at arbejde med ÅFV (årsforventet i kvartalsregnskabet for

de nye medarbejdere) og det skøn vi kan præstere til det kommende årsmøde vil

være udfordret af at ikke alle har erfaringer fra et helt år med.

Indstilling Bestyrelsen tager orientering til efterretning.

Næste opfølgning
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Til dagsordenen

Bilag 8.1                    25. oktober 2022
Dagsordens punkt 8.1

Form Eventuelt

Ansvarlig

Emne

Opgave

Baggrund

Indstilling

Næste opfølgning
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Til dagsordenen Frem til næste bilag

Referat                 25. oktober 2022
3.1 Ansattes involvering i TdG fremover

Lars fra DGI og Lau har en aftale d. 7.dec, hvor de vil drøfte, om det kan lade sig
gøre at afholde TdG i fællesskab.
Klubberne omkring TdG virker ikke så interesserede længere - hvis Randers og
Silkeborg springer fra, virker det ikke holdbart - der kommer til at mangle lokal
forankring.
Derudover er der ikke umiddelbart konsulenttimer til det - det vil ende med at
blive et meget dyrt løb, hvis man skal opmande på den baggrund.
HVIS man kan basere sig på de klubber, der ligger i området og deres faciliteter,
vil det blive billigere. Bestyrelsen spurgte Lau, om de arrangerende klubber
kendte konsekvensen af deres manglende interesse - nemlig at løbet må
nedlægges? Lau formidler konklusionen for de arrangerende klubber - der er to
muligheder: at en ansvarlig gruppe melder sig inden d.1/1 2023, eller at andre
overtager løbet helt. Vi tilbyder aktiverne og vil gerne rådgive i en periode.

3.3 Elevatortale/Pitch:
“Elevatortalen” anses for at være den fælles indgang - herefter kan man udfolde
det enkelte område yderligere over for sin samtalepartner, som kan være en af
mange typer/målgrupper - eliteansvarlig, B&U-ansvarlig, etc. Man kunne
forestille sig et hierarki af talekort (alle korte og præcise), der er målrettet mod
klubber eller grupper.

Nogle klubber har samme overordnede udfordring som forbundet - at de dækker
bredt og skal kunne forklare medlemmerne, hvorfor der ‘skal deles’. Andre
klubber har kun ét spor - de vil gerne høre, hvad DKF betyder for dem præcis.

Men overordnet skal det være tydeligt, hvad det er der binder os sammen, så vi
ikke dyrker splittelse.

Balancen skal findes. Gode oplevelser på vandet - “for sjov, for alvor, for alle”. Alle
bidrager med ‘skat’, som omfordeles. Klubfællesskabet. Uanset disciplin får du
gavn af fællesskabet. Link til “Om DKF” på hjemmesiden.

Pitch-arbejdsgruppen tager en runde mere på grundtalen/indledningen - og
uddelegerer ‘specialerne’ til dem, der har forstand. Det skal munde ud i et
produkt - lidt a la strategifolderen.

3.4 Sikkerhedsprojekt (Andkjær m-fl. og SSS)
Bestyrelsen bakker projektet op og DKF vil gerne sidde i referencegruppe.
Bestyrelsen får deadline d. 3/11 til at læse projektbeskrivelsen igennem og i givet
fald reagere - Jeppe sender rundt.
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3.5 Samspil mellem ansatte og BE - NIO

Der ønskes temamøder med deltagelse af både bestyrelsesmedlemmer og
ansatte med aktier i de enkelte områder. Sammensætningen kan ændre sig fra
gang til gang. Initiativet kan gå begge veje, så politikerne må gerne byde ind og
gøre sig spilbare. Hvis man er i tvivl om, hvor en opgave ligger, henvender man sig
til direktøren, sekretariatslederen og/eller udviklingschefen. Udviklingschefen vil
også gerne påtage sig et ansvar for at sætte bilaterale møder op. Der var
endvidere enighed i bestyrelsen om, at der vælges en tovholder for hvert
strategiområde (2021-2028). Dette gøres så i forbindelse med konstituering af ny
bestyrelse.

Claus Svenningsen efterlyste faste korte udvalgsmøder - gerne online.
Jeppe Jørgensen understregede behovet for at fastholde vores egen identitet ifht
Sejl og DFfR.

3.6 Individuelle medlemskaber
Indstillingen, som blev fulgt, lød: Arbejdet med individuelt medlemskab som en
selvstændig indsats stilles i bero indtil digitaliseringsindsatsen er nået til næste
fase. Vi skal kunne håndtere evt. individuelle medlemmer, men det er ikke en
brændende platform, så det er en god idé at vente.

Peter Engel spurgte ind til valg af app-leverandør. Detaljerne er en del af de
igangværende forhandlinger.

Direktøren: app’en skal forbinde aktiviteter med deltagere (hvad enten de er
klubmedlemmer eller ‘udefra’). En befolkningsundersøgelse siger, at der er flere
hundrede tusinde, der gerne vil ud i kajak.

3.7 Budget 2023
CJ gennemgik hovedtallene i budgettet - der mangler pt. 1.5 mio.
Hovedpræmisser: DIF giver 6% mere end de plejer, TD giver ikke mere,
deltagerbetaling på elite forhøjet med 22% og to træningslejre skåret væk,
initiativpuljer opbrugt, løntilskud mindre, ikke flere fondsmidler, BDFL under
udfasning. Kontingentforudsætning: uændret udover
forbrugerprisindex-regulering. Bestyrelsen besluttede at
deltagerbetalingssatserne for elite fastholdes (se skema i bilag) samt bakkede op
om det foreslåede maratonbudget, polobudget og budget for udviklingshold samt
om forslaget for stævnearr. gebyr.
Direktøren efterspørger en ‘retning’ - ikke detaljeretning - eksempler:

● Løn: DIF planlægger 6%’s lønstigning - bør vi gøre det samme?  CJ har
indregnet 5% i regulering over en bred kam. Der er for og imod i BE, men
vi arbejder med det indtil videre.

● Antal aktiviteter: Skal vi regulere antal af disse eller antallet af årsværk?
● Licenskort: skal evt. kunne tilvælges.
● Principper: deltagerbetaling for alle arr. - det gøres billigere at være B&U

og der skal tilstræbes sammenlignelighed mellem bredde og elite.
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Budgetmål: Vi bruger 0.5 mio. af egenkapitalen på projekter med
udviklingskarakter. Vi kan derudover arbejde med fundraising - også ca. 0.5.
Bolette Fokdal vil gerne have, at vi tager højde for eventuelle midler fra
initiativpuljen -  0.5 mio. Digitaliseringen skal fortsætte uanset hvad - også selvom
det betyder, at vi skal tage yderligere 0.5 af egenkapitalen.

3.9 Forberedelse af årsmøde
a) Praktiske forhold

Formen på årsmødeberetningen blev drøftet igen - vi laver en traditionel skriftlig
beretning. Tom laver et mundtligt sammenkog, som ikke kun gentager den
skriftlige beretning, men som tager udgangspunkt i strategiens mål.

Vedr. workshops, så bør hver workshop rundes af med en beskrivelse af hvordan
der følges op i tiden efter årsmødet. Oplæg sendes til bestyrelsens medlemmer
inden årsmødet - i det omfang de findes.

Årsmøde bordopstilling: borde med dug ned til gulvet. Kun podie hvis det giver
mening i lokalet.

Forbundets planer præsenteres af formanden.

b) Lov-/beslutningsforslag 2022
Bestyrelsen bakker op om forslaget

c) Bestyrelsens planer ift valg/genvalg.
Der er ikke kommet nogle forslag til kandidater til bestyrelsesposter.

4.1 Nye klubber til godkendelse
Indstillede klubber godkendt

4.2 Se punkt 3.7 vedr. budgetforudsætninger

4.3 Årsmøde 2023 - dato
Der er lagt et forslag i kalenderen 24.-26. november, som vi kan arbejde frem
imod, men bestyrelsen melder endeligt tilbage efter konstituering af ny
bestyrelse efter årsmødet.

4.4 Bud på VM maraton 2027?
Silkeborgs borgmester/kommune er begejstret, så der skal træffes en beslutning
og i givet fald gives et bud, som CJ, UNP og Silkeborg Kommune skal udarbejde.
Der skal endvidere laves PR arbejde overfor ICF’s bestyrelse.
Sport Event er positiv.
Overvejelser i bestyrelsen:
Set i relation til DKF’sl strategi, så ligger det under ‘DKF tager ansvar’ - atleterne
sætter pris på hjemmebane.
De økonomiske forhold skal undersøges - EM var en ‘skrabet’ udgave og VM
kræver mere.
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Claus Bo Svenningsen vil gerne smede mens jernet er varmt. Bolette Fokdal
mener, vi skal overveje at bruge ressourcerne også på andre målgrupper - hun
mener et VM-arrangement kræver meget af sekretariatet. Der er pt ikke opgaver
til projektleder Ulla Pedersen efter VM 2023, så man kan ikke holde på hende i
den mellemliggende periode. Det betyder noget for den generelle interesse for
kajakfolket, at vi har store events - ikke kun for eliten. Formanden mener, vi skal
sætte processen i gang. Rolf Martin Sørensen mener et sådan arr. er vigtigt for
hele Kajakdanmark. Det skal ses i sammenhæng med vores øvrige mål - så der
skal laves en reel vurdering af spin off for de øvrige områder i forbundet.
Direktøren tror på, vi kan gøre det fornuftigt også uden at sekretariatet lægges
ned. Silkeborg kommune vil strække sig langt. Flere frivillige har også allerede
meldt sig til at være med igen.
Beslutning:
Vi går videre med processen. BE ønsker en statusproces, hvor der følges op på de
enkelte etaper. Budkampagne koster mellem 50.000 og 300.000 kr. - det skal man
have respekt for. VM er dyrere end EM - det skal parterne have for øje. Sport
Event har en smertegrænse, derfor er der en ‘asynkron’ fordeling af den
økonomiske byrde. Grundpræmissen er, at DKF IKKE skal betale for det.

4.6 Bestyrelsens mødeplan 2023
Bestyrelsen melder tilbage i næste uge, altså uge 44 eller ifbm tilbagemelding på
referatet, om der er datoer blandt de foreslåede, der kolliderer med andet
arrangeret.

4.7 Deltagelse i 2 nye DIF Netværk - målgruppen er det politiske lag i
specialforbund
B&U - Peter vil gerne deltage
Klima og Bæredygtighed - Jeppe vil gerne deltage
Nina tilmelder de to

5.5 Konkurrence
Surfski’engageret’, Gert Heglund ønsker at stoppe, så der skal findes en ny.

En oplevet udfordring i forbindelse med arrangementer er dårlig opførsel overfor
frivillige og bestyrelsesmedlemmer - det understreges, at det ikke på nogen måde
er i orden! Tom Faurschou vil, evt. i samarbejde med Rolf Martin Sørensen, tage
fat i problemstillingen i konkrete tilfælde , hvor frivillige er blevet overfuset.

6.1 Samlet for medarbejderstaben
Beretning taget til efterretning

7.1 Økonomi status
Ingen kommentarer udover dem der er anført ovenfor.
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