Referat
Bestyrelsesmøde Danmarks Moderne Femkampforbund,
Brøndby, 25. juni 2012
Til stede: Benny Elmann-Larsen, Ole Gjerding, Jim Høyer, Erik Pock
Afbud: Troels Antvorskov
Dagsorden:
1. Konstituering af bestyrelsen
2. Informationspunkter
3. Eventuelt

Ad. 1. Konstituering f bestyrelsen
Dette er det første fulde bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet i april. Bestyrelsen
konstitueres som følger:
Eliteudvalg: Benny Elmann-Larsen, formand
Breddeudvalg: Erik Pock
Økonomiansvarlig: Ole Gjerding
Medier og web site: Jim Høyer
Suppleanter: 1.suppleant Frederik Lemche, 2. Suppleant Troels Antvorskov, 3. Suppleant
Jørn Steffensen
Ad. 2. Informationspunkter.
1. Formanden orienterede om forventningen fra DIF at alle specielforbund definerer deres
principper for god organisationsledelse. DMF har endnu ikke gjort dette arbejde færdigt. DMIs
eksempel vil tjene som model sammen med tidligere fremlagte forslag og skitser.
Action: Formanden kommer med et udkast til bedømmelse og bestyrelsens og godkendelse.
2. Formanden informerede om hans deltagelse i generalforsamlingen in den europæiske
femkampkonfederation, ECMP, i Rom i begyndelsen af maj. Den fandt sted under dette års
verdensmesterskab sammesteds.
Der var valg til bestyrelsen. Den russiske formand Dmitry Svatkovsky blev genvalgt uden
modkandidat. Der valgtes til bestyrelsen. Referatet vil blive fremsendt når det er modtaget. En
interessant detalje var, at den engelske forbundspræsident Anthony Temple blev valgt ind
med det højeste antal stemmer af alle kandidater. Den franske forbunds præsident blev lige
akkurat ikke valgt ind.
3. Formanden informerede om skydningen ved VM og OL perspektivet: Den oprindelige
leverandør af laser er endegyldigt smidt på porten og der køres retssager i den
sammenhæng. I stedet er Eko Aims, Finland, blevet bedt om at levere 72 enheder med laser
teknologi til OL, efter at de startede med en laser produktion i samme ’indpakning’ som vores
IR løsning i efteråret 2011. Skiverne leveres af Simpower, som e den samme leverandør der
entreredes med i forbindelse med skiver da CE startede. Der var stadig et par problemer i
mindst en af semifinalerne, men derudover har vi ikke kendskab til problemer. Systemet er nu
meget mindre sikret mod snyd da koderingen er temmelig simpel, og der er begrundet
bekymring over at der ikke finder noget kontrol af laserkarateristikken sted før
konkurrencerne. Dette efterlader stadig tvivl i retning af mulighederne for at manipulere
laserkilderne. Dette punkt er dog ganske uklart og behøver nøjere efterforskning. På dette
punkt vil situationen være forbedret til OL, da de enheder der leveres vil være sikret mod
manipulaton.
4.Formanden informerede om brugen af skydebanen ved forskellige lejigheder, samt
økonomien deri. Derudover om fremtidige konkrete og sandsynlige bookinger.
5. Formanden diskuterede den nyligt oprettede facebookside, www.facebook.commodernefemkamp , støttet af JH som er ansvarlig for de dele. Hjemmesiden forbedres
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løbende. Sidst er i højre kolonne på denne indføjet en plads hvor de sidste facebook-entries
anføres så man fra hjemmesiden kan klikke sig direkte tilbage til disse.
Behovet for ranglister er nu eminent. JH og BEL vil sammen forsøge at for det struktureret og
opført på hjemmesiden.
Action: JH og BEL
DMFs økonomiansvarlige Ole Gjerding informerede om økonomien, der ser ud som forventet.
Det er positivt at skydebanen nu begynder at gi overskud i sammenhæng med betaling for
forskellige events. Det vil i princippet være muligt at anvende skydesystemet til events såsom
polterabend og lignende. Indkomsten fra sådanne arrangementer skal i princippet tilfalde
DMF ubeskåret og sådanne events kan ikke anvende DMFs materiel uden forudgående
aftale.
BEL informerede om den nyligt gennemførte event, forløbet samt andre aspekter. Overordnet
en meget positive begivenhed hvor brugeren meldte at produktet leverede over forventning.
Ad.3. Eventuelt.
- Vækst og udviklings sagen diskuteredes, ikke mindst reflekteret i artikler i Idrætsliv og
Jyllandsposten, hvilken sidste sandsynligvis har materialet fra Idrætsliv artiklen.
- Erik Pock nævnte muligheden af brug af skydebanen ved Nyråd Sportsnight, som vist
nok ligger d. 24.8.2012. Det forventes at skydebanen deltager i fægteklubben Trekantens
sommerlejr i begyndelsen af august. Dette er dog endnu ikke booket
- Formanden diskuterede klubtilgangen, samt diverse initiativer der skulle iværksættes for
at udnytte at mange klubben fra sammen basissport nu er medlemmer i DMF.
- En startpakke til nye klubber diskuteredes. Initiativer i den retning efterlyses hermed.
Øvrige Actions:
- Good Governance eller Gode Organisationsledelse papiret kan anvende materal som vi
har nedfældet i vores omgangsregler måske.
Bestyrelsesreferater skal nu lægges op på hjemmesiden
- Omgangsregel teksten fordeles på ny mellem bestyrelsesmedlemmerne. De er ikke
opdateret i forhold til de sidste års realiteter. Alle bedes kommentere så vi kan få en ny
version ud.
- DMF vedtægter lægges op på hjemmesiden
- Vision-Mission papiret tages op igen til færdiggørelse
Endelig henledes opmærksomheden på følgende beslutning i et tidligere referat, i relation til
medlemstal etc.:
Dokumentation og registrering for alle stævner afholdt af DMF klubber – medlemsfokus!
I forbindelse med fokusering på medlemstal under forbundet er det tidligere et antal gange
blevet diskuteret hvordan vi får deltagere registreret. Det er af afgørende betydning at vi gør
en speciel indsats på det punkt, da hvert medlem bringer midler til DMF og dermed også
skaffer midler til udvikling. Det indskærpes derfor at alle konkurrencer og stævner skal
afsluttes med en deltagerliste og om muligt registrering af deltagere som medlemmer enten af
den pågældende enhed (klub, efterskole) eller af DMF direkte. Ligeledes skal deltagende
efterskole elever registreres, inkluderende e-mail adresser, samt hvor de tager hen efter endt
skoleophold, så vi har overblik over hvor der sidder unge der kender os og femkamp.
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