
 

 

 

 

 

 

 

Referat  

Bestyrelsesmøde  

d. 08. april 2020 
 

 

 

 

Mødereferatnummer:  BS-4/2020 

Mødetid og – sted:  08. april 2020 kl. 17:00 – 18:00 

Skype/onlinemøde 

Mødeleder:  Henrik Thorsøe Pedersen 

Mødedeltagere:  Henrik Thorsøe Pedersen, Thomas Kønigsfeldt, Janne Theilgaard, Henrik 
Maris, Dorte Klüwer, Peder Helmuth Hansen, Simon Dahl Verner, Kai 
Holm og Joakim Thörring. 

Afbud:  

Andre deltagere: Emil Bødker 

Referent:  Emil Bødker 

 



 

 

 

DAGSORDEN – Oversigt 

 

Tidspunkt Hovedpunkt Underpunkter 

Kl. 17:30 1. Godkendelse af dagsorden.  

Kl. 17:31 2. Opfølgning på uafsluttede punkter. Ingen punkter 

Kl. 17.32 3. Sager til beslutning. 

 
3.1 DH-senior indendørs 2019-2020. v/JTH 
 

 

Kl. 18.32 4. Sager til orientering. 4.1 Nye anbefalinger omkring foreningernes aktiviteter. 
v/HTP 

Kl. 19.32 5. Sager til drøftelse. Ingen punkter 

Kl. 20.15 6. Bestyrelsens repr. ved kommende 
begivenheder.  

Kl. 20.20 7. Eventuelt.  

 



 

 

 
1. Godkendelse af mødets dagsorden v/ Henrik Thorsøe Pedersen 
______________________________________________________________ 
 
Sagsfremstilling:  Bestyrelsen skal godkende mødets dagsorden. 

 
Bilag:    Dagsorden 
 
Referat:  
Dagsorden godkendt.   
 
2. Opfølgning på uafsluttede punkter fra sidste møde. 
______________________________________________________________ 
 
Der er ingen uafsluttede punkter fra sidste møde.  
 
3. Sager til beslutning. 
______________________________________________________________ 
 
3.1. DH-senior inde 2019-2020. v/ Joakim Thörring 
______________________________________________________________ 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at bestyrelsen tilslutter sig det af administrationen udarbejdede forslag til 
afslutning af den indendørs Holdturnering 2019-2020.  
 
Sagsfremstilling: 
Den politiske ansvarlige for turneringsområdet og administrationen lægger i den i bilag 1 
skitserede model for afslutningen af holdturneringen op til en omgående afslutning på 
holdturneringen, der vil have følgende tre præmisser; 1. Turneringen afsluttes 
umiddelbart, 2. der kåres Danmarksmestre og 3. der rykkes op og ned via den afsluttende 
stilling. På denne må sikres det, at alle spillede kampe, kommer til at tælle, og at der laves 
en løsning der er så lidt indgribende så muligt for hovedparten af klubberne både på kort 
og lang sigt.  
 
Hele modellen fremgår af bilag 1.  
 

Bilag: Bilag 1.  

 
Beslutning:   
Bestyrelsen tilslutter sig indstillingen. Dette betyder, at den indendørs holdturnering 
afsluttes med den nuværende status, der kåres mestre ud fra den nuværende stilling, og 
der rykkes op og ned via den nuværende stilling.  
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4. Sager til orientering 
______________________________________________________________ 
 
4.1. Nye anbefalinger til klubberne vedrørende Covid-19. v/ Henrik Thorsøe 
Pedersen 
______________________________________________________________ 
 
Sagsfremstilling: 
Der orienteres på mødet om det arbejde som pågår sammen med DIF og DGI i forhold til 
en genåbning af udendørs sport uden Kropskontakt. Der arbejdes her på en serie generelle 
anbefalinger og der lægges op til, at hvert forbund derudover laver idrætsspecifikke 
retningslinjer.  
 

Bilag: Bilag 2 

 
Beslutning:  
Henrik Thorsøe orienterede om seneste DIF-møde med de andre udendørsidrætter uden 
kropskontakt. Der arbejdes hårdt på en rolig genåbning og der lægges op til generelle 
guidelines fra DIF og DGi samt et tillæg af sportsspecifikke retningslinjer udarbejdet af 
organisationerne. Vi er i DTF klar når DIF/DGI er klar, og der er udviklet specifikke 
retningslinjer, som det fremgår af bilag 2.     
______________________________________________________________ 
 
 
5. Sager til drøftelse 
______________________________________________________________ 
 
Der er ingen sager til drøftelse.  
______________________________________________________________ 
 
 
5. Bestyrelsens repræsentation 
______________________________________________________________ 
 
Der er planlagt følgende repræsentationer:  
  
 
Referat: 
Der er ingen repræsentationer I den kommende periode.  
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6. Evt. 
____________________________________________________________ 
 
Referat: 
. 

 

Næste møde:  

 



 

 

 


