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Referat
Bestyrelsesmøde Danmarks Moderne Femkampforbund,

Svanemøllens Kaserne, 27. juni 2011

Til stede: Benny Elmann-Larsen (BEL), Ole Gjerding (OG), Erik Pock (EP), Jim Høyer (JH)
og Frederik Lemche (FL) (suppleant)

Dagsorden:

1. Konstituering af den nye bestyrelse
2. Lån fra DIF - orientering og godkendelse
3. Vision og mission for 2011 sæsonen
4. Fremlæggelse af foreløbig plan for Forbundsmesterskaber 10-11 september
5. Principskitse for aktiviteter frem til Forbundsmesterskaber
6. Website vedligeholdelse og ideer til forbedring
7. Økonomi
8. Eventuelt.

Ad. 1. Konstituering

Konstitueringen af bestyrelsen resulterede i følgende fordeling af ansvar:
Eliteudvalg: Benny Elmann-Larsen
Breddeudvalg: Erik Pock
Økonomiansvarlig: Ole Gjerding
Medier og web site: Jim Høyer

Ad. 2. Lån fra DIF - orientering og godkendelse

I forbindelse med købet af den mobile skydebane er DIF ansøgt om et lån for at sikre at
forbundet har arbejdskapital i de kommende to år. DIF har indvilliget i dette. Lånevilkårene
blev forelagt DMFs bestyrelse på nærværende møde, og den samlede bestyrelse udtrykte
enighed i det fornuftige i at optage dette lån. Lånedokumentet blev underskrevet af
formanden og den økonomiansvarlige, og sidstnævnte fremsender det underskrevne
dokument til DIFs økonomikontor snarest efter mødet, sammen med dette mødereferat.

3. Vision og mission for 2011 sæsonen
I forbindelse med den store nyanskaffelse anses det for relevant at revidere forbundets vision
og mission samt lægge en fornyet strategi for implementeringen. Glidende fra før årsskiftet
har forskellige nye tiltag været diskuteret og med anskaffelsen af den mobile skydebane, er
mulighederne for eksponering af femkampen som sådan, samt andre gruppering af færre
discipliner end alle fem på en gang blevet markant bedre og metoderne der skal anvendes
anderledes. Derudover byder partnerskabet med DMI på andre nye kontakt- og
udviklingsflader som skal udnyttes optimalt.
Der udvikles et internt papir der identificerer vores Vision, Mission og Strategi fra nu af.

Ad. 4. Fremlæggelse af foreløbig plan for Forbundsmesterskaber 10-11 september
Planen har været cirkuleret via mail og alle er i princippet informeret.
EP har en foreløbig poster med tekst, og det er nu ideen at den del af denne som omhandler
Forbundsmesterskabet tages ud og der forberedes en ny poster til det formål, så at selve
Forbundsmesterskabet bliver præsenteret enkelt og klart. BEL og JH sammensætter et
forslag.

6. Website vedligeholdelse og ideer til forbedring
JH har kigget på sitet som det er. Han foreslår at der bruges minimale midler for at få den
nyeste version af den anvendte SW. Derudover har han kigget på mulighederne for
anvendelse af online kalendere, der skal fungere som kalender og tilmeldingssystem. JH
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arbejder videre på den sag og kommer tilbage med specifik anmodning om anskaffelse af
diverse SW opdateringer og SW værktøjer.

7. Økonomi
Hovedpunkterne I den øjeblikkelige økonomi blev trukket op. Planen er klar for resten af året i
princippet og vi afventer at modtage DIF lånet. Den tidligere lagte pengestrømsanalyse
lægges til grund for det videre forløb, også efter i år.

8. Eventuelt.
a. DIF og Team Danmark anmoder DMF om at overdrage TV og medie rettigheder for at
forbedre chancerne for mediadækning af sporten. Papiret som i princippet er underskrevet af
formanden, gennemses af JH og fremsendes til DIF, hvis der ikke er nogen indvendinger. I
modsat fald tages spørgsmålet op igen i DMFs bestyrelse.
b. BEL vi komme med et forslag til fremtidig forretningsorden, for at ha en brugbar checkliste
samt køreplan for fremtidige møder.
c. Trekantens sommerlejr og aktiviteter omkring CE og skydetraileren (SKT) diskuteredes.
Det skete i sammenhæng med PostDanmark arrangementet og mht. om vi skal deltage eller
ikke. BEL kontakter konsulent Peter Kruuse der på vegne af arrangørerne i Helsingør står for
sagerne.


