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Bestyrelsesmøde i DVWF 

Referat:  
 

Tid: Tirsdag den 3. december 2019 kl. 20.00 (telefonmøde) 

Til stede: Frank, Charlotte, Morten, Peter, Esben, Rasmus (udviklingskonsulent) 

Afbud. Thomas 

 

 

Agenda 

1. Medlemsformer (CFR) 

2. Budgetudkast for 2020 

3. Evt. 

 

 

Referat: 

1. Medlemsformer. 

Der foreligger en afgørelse fra DIF, som har kigget nærmere på andre sammenlignelige forbund. DIF 

giver ikke andre betingelser til DVWF.  

2. Budget. 

Vi er blevet over 2000 medlemmer og det får konsekvenser. Vi får lidt ekstra indtægt, men flere 

udgifter. Forbund over 2000 medlemmer skal betale for ydelserne i IKC. Det er dog med en 

indkørsel over tre år med 33% stigning pr. år.  

 

Der er taget udgangspunkt i sidste års budget med småjusteringer. Der er tilføjet Økonomi og 

Kælderlokale da det er nye udgifter, da det ikke længere betales af IKC. 

 

Udgifter skal være regnskab i hænde senest d. 13. december for at komme med i december 

regnskabet. Budgettet blev enstemmigt godkendt. 

 

3. Licens 

Der indføres en licens. 25$ pr år eller 7$ pr konkurrence. Pengene tilfalder IWWF for at dække 

nogle af udgifterne til de store mesterskaber. Det blev besluttet på kongressen i Malaysia i år.  

EMS arbejdes der stadig på. Der er problemer med leverandøren. Meningen er at man skal kunne 

betale licensen via systemet. Alle løbere, officials og folk der arrangerer konkurrencer vil være 
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registreret via systemet. Man melder sig til konkurrencer 

via systemet og har man ikke en licens, så kan man ikke 

melde sig til en ranking list konkurrence.  

De nordiske lande vil være pilot på systemet når det er klar til det.  

Ikke-ranking list konkurrencer kan også køres via systemet. 

4. Formandens beretning 

Beretning fra hvert bestyrelsesmedlem i de respektive ansvars områder sendes til Rasmus senest 

ultimo januar til en samlet beretning. 

5. Vedtægter. 

Der er en række vedtægter der ikke er tidssvarende. Charlotte har sendt en mail ud omkring sine 

kommentarer til de nuværende. Charlotte kommer med et forslag til ændringerne.  

6. Indstillinger priser. 

Deadline for indstillinger til priser skal være på plads på samme tid som indslag til formandens 

beretning. 
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