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Dansk Atletik Forbunds årsmøde 28. oktober 2012 
Scandic Hotel Sydhavn 
 
Beslutningsreferat    
 
Indledningsvis meddelte Karsten Munkvad om afbud fra de tre bestyrelsesmedlemmer Lars 
Vermund, Susanne Hedeager og Bo Overgaard. 
Herefter mindedes salen de af atletikkens folk, som var gået bort i det forgangne år.  
 
1. Valg af dirigent:  
Willy Rasmussen blev valgt til dirigent af DAFs årsmøde. 
 
2. Valg af stemmetællere:  
Martin Roald-Arbøl, Kirsten Bergmann og Finn D. Andersen blev på baggrund af forudgående 
forespørgsel valgt som stemmetællere.  
 
3. Godkendelse af stemmeberettigede:  
Det blev oplyst, at der var 44 stemmeberettigede i salen.  
 
4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse: 
I formandens fravær aflagde Karsten Munkvad som næstformand bestyrelsens beretning. Efter en 
række spørgsmål og debat blev beretningen enstemmigt godkendt. 
 
Bestyrelsen vil til næste årsmøde fremsætte forslag om afgift for deltagere ved motionsløb med 
henblik på en øremærkning til BU-arbejde (børn&ungdom).  
 
Som afrunding på dette punkt blev der uddelt følgende priser:  
Årets lederpokal 2012: Johnni Ernst Havemann (ikke til stede). Johnni fik samtidig tildelt DAFs 

sølvnål.  
Årets forening 2012: Korsør AM. Peer Bagge fik overrakt pokalen.  
 
5. Fagudvalgenes supplerende bemærkninger: 
På førstkommende bestyrelsesmøde vil startpengesatser være på dagsordenen, så den af VU anførte 
problematik om økonomisk organisering af Veteranholdturneringen kan tages op her. 
 
Arbejdet med at opdatere ungdomsranglister og -rekorder er igangsat i år, så der i fremtiden på 
Statletik også vil fremgå rekorder for årene 2009-11. 
 
Charlotte Beiter Bomme er indtrådt som ny formand i region Øst, efter Bente Leisner.   
 
I BU-regi blev der efter sidste års BU-konference nedsat en arbejdsgruppe med fokus på frafald, 
bestående af Eva Nørgaard Larsen (AAM), Mikkel Hansen (KIF) og Torben Dan Pedersen 
(bestyrelsen/KIF), der foreløbig har etableret Facebook-siden 16-23 årige, lavet 
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spørgeskemaundersøgelse ved DMU og inviteret til Nytårs(trænings)samling. Arbejdsgruppen 
planlægger en konference om frafald til foråret 2013.  
 
6. Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse:  
Torben Dan Pedersens mundtlige præsentation blev suppleret med PP-slides.  
 
Efter en del spørgsmål – bl.a. vedr. variation i regnskabsmodel, sponsoratsikkerhed, afskrivning af 
aktiver – blev regnskabet godkendt med flertal.  
På baggrund af sagen om formandshonorar lover bestyrelsen, at der i fremtiden vil være vandtætte 
skodder mellem DAF og evt. samarbejdspartnere.  
 
7. Forslag til ændringer i DAFs Politikkatalog: 
Blev fremlagt af Svend Lykke Christensen, der anførte Politikkataloget som arbejdsredskab, og 
aftalen mellem klubber og bestyrelse, samt mellem den administrative ledelse og bestyrelse.  
Følgende input blev givet til kataloget: 
Der blev foreslået og godkendt følgende tilføjelse under overskriften ”Atletik”, andet afsnit 
”Politik” tilføjes i tredje linje (markeret): ”DAF skal arbejde kontinuerligt for at opnå dels flere 
medlemmer under 18 år, gennem såvel rekruttering som fastholdelse, dels øge antallet af udøvere, 
som er konkurrenceaktive”.  
 
Bestyrelsen vil i dialog med udvalg se på mulighederne for en mere hensigtsmæssig placering af 
konferencerne i forhold til årsmødet.  
 
Karsten Munkvad meddeler, at der arbejdes på allersnarest at få udsendt det efterlyste mødereferat 
vedr. talentudvikling. Det tilføjes, at den kommende sportschef skal kunne gå i dialog med 
klubberne, og skal - via de to Kraftcentre - skabe sammenhæng i talentudviklingen. 
Jakob Larsen udtaler som nuværende sportschef, at ansøgning til Team Danmark er under 
behandling og der afventes svar d. 30. oktober. I ansøgningen er der oplæg til at udvikle et nyt 
værdisæt inden for talentudviklingen.  
 
8. Bestyrelsen fremlægger kontingentmodel til godkendelse.  
Godkendes enstemmigt.  
 
9. Og forslag til budget for 2013 til orientering: 
Jakob Larsen tilføjer, at budget for VM halvmaraton 2014 ikke er inkluderet i det fremlagte budget. 
Bestyrelsen vil gennemgå denne budgetmodel, og efter næstkommende bestyrelsesmøde vil der 
blive udsendt materiale om budget, inklusive budgetnoter.  
Forslag om at udviklingspuljen – de tidligere regionsmidler – kan øges, mod en tilsvarende 
reduktion  i klubudviklingspuljen, vil blive viderebragt til bestyrelsesmøde.    
 
10. Valg i henhold til DAFs love: 
Karsten Munkvad orienterer om, at grundet den ekstraordinære situation, der er opstået, vil det være 
muligt i dag at stille op fra salen; tilsvarende de øvrige valg til udvalg. Bestyrelsen vil overveje, om 
der skal justeres i reglerne, så kandidatur til formandsposter kan lempes. 
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Bestyrelse: 
Karsten Munkvad vælges som ny formand, for en 2-årig periode.  
Torben Dan Pedersen vælges som næstformand, for en 1-årig periode.  
Bo Overgaard (ikke til stede), for en 2-årig periode.  
Svend Lykke Christensen, for en 2-årig periode.  
Anette Nørgaard Jensen, for en 2-årig periode.  
 
Idrætsudvalg:  
Formandspost fortsat vakant.  
Niels-Christian Bendixen, for en 2-årig periode. 
 
BU-udvalg:  
Torben Dan Pedersen tilbyder at assistere med genopstart af udvalget.  
Charlotte Beiter Bomme vælges som medlem, for en 2-årig periode. 
Louise Jakobsen vælges som medlem, for en 2-årig periode.  
De udbeder sig et konstituerende møde med henblik på fordeling af formandspost.  
Eva Nørgaard Larsen (ikke til stede) er villig til at indgå i BU-udvalget igen. De nye 
udvalgsmedlemmer søger at få endnu et medlem fra Vest.   
 
Veteranudvalg: 
Carl Friedrichsen vælges som formand, for en 2-årig periode.  
 
Motionsudvalg:  
Uffe Vindum, for en 2-årig periode.  
Ove Wichmann, for en 2-årig periode.  
 
Appeludvalg 
Thomas Thomsen, for en 2-årig periode.  
Jette Schmidt, for en 2-årig periode.  
Martin Roald-Arbøl, suppleant for en 2-årig periode.  
 
Intern revision: 
Medlemspost fortsat vakant.  
 
Evt. 
Karsten Munkvad afslutter årsmødet med ny formandstale.  


