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Referat
Bestyrelsesmøde Danmarks Moderne Femkampforbund,

Idrættens Hus, 18. november 2011

Til stede: Benny Elmann-Larsen (BEL), Ole Gjerding (OG), Jim Høyer (JH)
Afbud: Erik Pock (EP),

Dagsorden:
1. Opkommende projekter i Vordingborg
2. Struktur bestyrelsesmøder
3. Bestyrelsesreferater på sitet
4. Prisliste for lån af DMF skydesystem
5. Kørselsgodtgørelse
6. Website vedligeholdelse og ideer til forbedring
7. Mission - Vision
8. K3K aktiviteter og planlægning
9. Eventuelt

Ad. 1. Opkommende projekter i Vordingborg.
Vordingborg kommune Skole Idrætsprojektet med tre samarbejdende SFO'er i fægte- og
skydeundervisning og en Moderne firekamp med afsluttende konkurrence for SFO'erne er i
forberedelse. Erik er i gang med forberedelsen og har søgt penge til det fra NORDEA.
Projekt et støttet af Dansk skoleidræt, Tryg Forsikring og DIF.

Ad. 2. Struktur bestyrelsesmøder
I forbindelse med DIFs initiativ til at stræbe efter ’Good Governance’ tilstræbes at DMF
genindfører en forretningsorden som den vi tidligere har haft. Benny forbereder til næste
bestyrelsesmøde.

Ad. 3. Bestyrelsesreferater på sitet
Understregning af at referater vil være tilgængelige på femkamp-sitet.

Ad. 4. Prisliste for lån af DMF skydesystem
I forbindelse med forespørgsler fra forskellig side udarbejdes en prislister for forskellige
anvendelser af DMF skydesystemet.

Ad. 5. Kørselsgodtgørelse
Kørselsgodtgørelsestariffer for DMF harmoniseres med DMIs. Dette er praktisk for at undgå
at skulle afregne efter forskellige tariffer, i fremtidens udvidede samarbejde med DMI.

Ad. 6. Website vedligeholdelse og ideer til forbedring
JH arbejder fortfarende med forbedring. Vi forsøger at finde historie filerne der ligger i det
gamle site. Avis-klip eksisterer som kan danne basis for en mere komplet historie i perioden
1990-2002. Avis-klip blev stoppet omkring 2003. Derudover diskuteres en række yderligere
forbedringer, så som etablering af en fungerende og smart kalender funktion.

Ad. 7. Mission - Vision
En foreløbig version er defineret og denne diskuteres, se referat fra sidste møde.
Overordnede mål er diskuteret og defineret i den sammenhæng. Benny har kigget lidt mere
på det og mener der skal lægges lidt mere arbejde i, for at kunne anvende det praktisk.
Benny arbejder videre med henblik på at foreslå en forbedret version.

Ad. 8. K3K aktiviteter og planlægning
En foreløbig plan for først halvdel af 2011 for K3K diskuteres. Det tilstræbes at få klubberne til
at forpligte sig til K3K events samt faste datoer.
Ny kontakt skal tages for K3K og evt. fuld femkamp i Horsens. Vi har haft diskussioner med
en kontakt person der, som skal kontaktes igen. Ole kender detaljerne for denne kontakt.

Ad. 9. Eventuelt.
Intet under dette punkt.


