DANSK VÆGTLØFTNINGS-FORBUNDS
REPRÆSENTANTSSKABSMØDE 2018.
Sted:

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
lørdag den 14. april 2018 kl. 10.30

Dansk Vægtløftnings-Forbunds formand Erling Johansen bød forsamlingen velkommen til
repræsentantskabsmødet 2018. Han var glad for at se de fremmødte og håbede på et godt
repræsentantskabsmøde.
1. Valg af dirigent:
Herefter skred Erling Johansen til første punkt på dagsordenen, som var valg af dirigent.
John Mørch (AK Jyden) blev foreslået af bestyrelsen og valgt uden modkandidater. John takkede
for valget og konstaterede, at repræsentantskabet var lovligt varslet og indkaldt samt, at alt
materialet var offentliggjort i overensstemmelse med de betingelser, der var sat op herfor i DVF’s
vedtægter. Endelig konstaterede John, at der ingen indkomne forslag var modtaget.
Han opfordrede sluttelig til, at i fald man som delegeret forlod mødet, huskede at aflevere den
uddelte stemmeseddel, så eventuelle afstemninger kunne foregå korrekt.
2. Kontrol af stemmeberettigede:
Dirigenten gennemførte herefter navneopråb af stemmeberettigede og konstaterede, at der var 22
stemmeberettigede tilstede.
3. Valg af stemmetællere:
Dirigenten foreslog herefter Tina Beiter (IK 99), Werner Lund (AK Gotha) og Christian Forslund
(AK Thor) som stemmetællere, hvilket forsamlingen vedtog uden modkandidater.
Herefter gav Dirigenten ordet til Erling Johansen for næste punkt på dagsordenen.
4. Bestyrelsens beretning.
DVF´s formand Erling Johansen supplerede kort den skriftlige beretning med at fastslå, at det havde
været et fantastisk år resultatmæssigt med succes ved både EM og VM, hvor de danske udøvere
havde vist store fremgange, senest bekræftet ved herrernes flotte 6. plads i nationskonkurrencen ved
det netop afviklede EM Senior.
Erling var lad for den strategi der var lagt for år tilbage vedr. samarbejdet med Crossfit. Han mente
at denne satsning nu havde båret frugt på både det sportslige såvel som organisatoriske område. Han
forbandt bl.a. samarbejdet med den store medlemsfremgang DVF har haft det seneste årti.
Han roste i denne forbindelse DVF’s klubber for at have taget godt imod de nye Crossfitklubber og
han roste specielt DVF’s klubtræner, der, qua deres kompetence og dygtighed, sikrede fastholdelse
af de nye medlemmer.
Erling sluttede af med at rose DVF’s dommere, der de sidste mange år har vist sig godt frem. Han
nævnte igen det glædelige, at den tidligere dommerudvalgsformand Tina Beiter nu sad centralt
placeret i bestyrelsen i det europæiske forbund med ansvar for dommerpåsættelser til europæiske
mesterskaber. At få placeret danske politikere på poster i de internationale vægtløftningsfora, er på
længere sigt en sikring af, at vores sport bliver mere fair.
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Dirigenten opfordrede herefter til, at man ventede med kommentarer til beretningen fra
repræsentantskabet til efter den mundtlige beretning fra uddannelsesudvalget. Således ville det være
muligt at samlet kommenterer hele bestyrelsens beretning.
Dirigenten opfordrede ligeledes til, at man ved kommentarer brugte talerstolen og huskede at
præsentere sig selv med navn og klub.
5. Beretning fra udvalg.
5.a) Beretning fra eliteudvalget.
Eliteudvalgsformand Anders Bendix Nielsen havde følgende supplerende kommentarer til den
skriftlige beretning.
Anders fortalte, at han havde ændret sin skriftlige beretning i sidste øjeblik inden frist for
udsendelse af materialet til Repræsentantskabsmødet. Han var ked af, at han ikke mente, at han
kunne bruge sin beretning på at præsentere de positive tendenser han så i dansk vægtløftning, men
følte sig i stedet nødsaget til at kommentere en konkret situation.
Anders mindede forsamlingen om, at han ved Repræsentantskabsmødet sidste år have sagt at han
ville fratræde som Eliteudvalgsformand ved dette rep.møde. Han havde nu – som det fremgik af
hans beretning - valgt at fortsætte og ville gerne forklare grunden til dette.
Historikken var, at da Anders i sin tid for mange år siden startede på posten var elitearbejdet i DVF
så godt som ikke eksisterende. De tidligere projekter var tilendebragt og støtten fra Team Danmark
var bortfaldet. Der var således ingen struktur på opgaverne i eliteudvalget, hvorfor han dengang var
på bar bund. Anders måtte derfor bruge en del energi på at få sat DVF’s elitearbejde i system og han
støttede sig i dette arbejde meget til daværende formand – og honorarlønnet forretningsfører - John
Mørch.
Det var let dengang at sende folk ud da der blev tildelt DVF flere penge bl.a. pga. en anden
fordelingsnøgle til specialforbundene. I dag er pengene langt færre samtidig med, at DVF har fået
flere eliteløftere. Samtidig er de administrative krav for løfternes deltagelse internationalt steget
voldsomt.
Anders synes, at samarbejdet med klubberne på trods af disse udfordringer går godt og han fandt, at
vi også på eliteplan er gode til at optage de nye ”vilde” fra Crossfit. Han mente dog stadig, at den
bedste måde at lave vægtløfter på var i vores ”egne” gamle regulære vægtløftningsklubber, hvor
teknik og indstilling kunne udvikles fra en tidlig alder. Han brugte Omed Alam som eksempel på en
sådan udvikling og roste konkret Ålholm IF for et flot stykke arbejde. Anders anerkendte dog, at det
ikke er muligt at få den nødvendige masse til en bred elite, hvis det kun skal foregå på denne måde.
Alt i alt var Anders tilfreds med den struktur, der var kommet på elitearbejdet ud fra de
forudsætninger der er.
Anders mente dog nu, at det var tid til fornyelse og havde derfor tænkt over, hvordan det kunne ske.
Han havde selv nu været med i bestyrelsen i 16 år, og hvis der var gode ideer til elitearbejdet så
havde han nok fået dem nu.
Han havde derfor konkluderet, at det var godt at lade David Havmand bruge et år på at gå føl som
elitudvalgsformand, for så at overtage posten ved dette års rep.møde. Anders pointerede, at han
aldrig havde haft til hensigt at forlade dansk vægtløftning men derimod gradvis træde tilbage og
være en vidensbank for en ny formand for eliteudvalget. Han var klar over, at dette ikke var forstået
ude i vægtløftningsdanmark. Specielt understreget af, at han var blevet mødt med spørgsmålet om
”hvad han skulle lave nu, hvor han stoppede med vægtløftning”. Han troede selv på modellen og
han havde ikke hørt at flere var utrygge ved den nye konstruktion.
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Det viste der sig dog at have været, hvilket havde resulterede i et meget komplekst forslag til
vedtægtsændringer, der var stillet til årets rep.møde. Anders synes ikke fremgangsmåden havde
været i orden, da det hele var forgået gedulgt og at eliteudvalget ikke var blevet kontaktet i
forbindelse med udarbejdelsen af forslaget. Efter en del telefonsamtaler var han derfor kommet til
den beslutning, at han - efter aftale med David Havmand - havde besluttet sig for at fortsætte på
posten som eliteudvalgsformand.
Anders fandt hele forløbet ærgerligt, og han opfordrede til at sagen ikke vil udmønte sig i splid i det
fine samarbejde han havde haft med klubberne og som han roste.
Anders sluttede sin beretning af med at rose det internationale forbund for at sætte kraftigt ind med
et forebyggende arbejde mod doping og dermed forhåbentlig en mere retfærdig international
konkurrence. Han var nu ikke længere af den mening, at det var umuligt for en dansk løfter ad åre at
kunne kvalificere sig til OL.
5.b) Beretning fra Breddeudvalg.
Breddeudvalgsformand Allan Carlsen supplerede den udsendte beretning med en rigtig positiv ting.
Han kaldte Omed Alam (Ålholm IF) op for under bifald at modtage diplomer på 8 nye danske
ungdom og juniorrekorder.
Allan fortalte herefter, at bestyrelsen vil tage kontakt til DVF’s klubber for at planlægge klubbesøg
med henblik på at fremlægge det nye økonomiske støttesystem som DIF har indført, og samtidig
præsentere de aftaler om strategiske spor som DVF har indgået med DIF for det fremtidige
samarbejde og dermed økonomiske tilskud. Han håbede samtidig, at møderne kunne give DVF en
status fra klubberne for sammen at finde ud af, hvordan vi kunne bruge hinanden i det videre
arbejde.
Allan fortalte også, at det var vigtigt at få de unge involveret i det frivillige arbejde. Han havde en
klar fornemmelse af at flere gerne ville men, at der manglede planer for hvordan en introduktion til
arbejdet kunne foregå.
I aftalen om de strategiske spor som DVF har indgået med DIF er der lagt op til at samarbejde med
styrkeløfterne og de private vægt- og fitnesstræningsudbydere. Allan var glad for at der allerede var
afviklet møde med Styrkeløftsforbundet for at afklare samarbejdsområder.
I forhold til fitnesscentrene vil DVF nu udvikle vægttræningskurser for disse med henblik på et
samarbejde og forhåbentlig kunne høste de frugter der kunne tages her - på lige fod med den
udvikling og fremgang DVF har haft i samarbejdet med Crossfit.
Allan opfordrede klubberne til at støtte op om den Ålholm lejr der for nylig var udsendt invitation
til. Lejren har ligget dvale nogle år men Allan roste Mikkel Andersen og Lasse Andersen - begge
fra AK Viking - for at have taget initiativ til at genoplive lejren.
Allan opfordrede til at flere klubber påtog sig en stævnetjans ved at melde sig som arrangør af et
DVF arrangement. Han havde ved indgangen til mødet udleveret terminsoversigt over stævnerne
det næste års tid og opfordrede til, at man hurtigt meldte tilbage for at få påsat arrangør de steder
der mangler.
Allan roste det Canadiske stævnestyringssystem (OWLCMS) der dog havde visse problemer til
DVF’s egne ”hjemmestrikkede” stævner som f.eks. DM 5-kamp. Han opfordrede alligevel
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klubberne til at downloade systemet for derigennem at lære at bruge det – f.eks. ved at prøve det af
ved klubstævner. Han var således glad for, at der var folk i AK Jyden, der havde sat sig ind i – og
brugte – systemet, der samtidig havde den fordel at resultatformidlingen var hurtig og let.
5.c) Beretning fra Aktivitetsudvalg.
Der er intet fungerende Aktivitetsudvalg, hvorfor der således heller ikke var nogen mundtlig
beretning.
5.d) Beretning fra Crossfitudvalg.
Der er intet fungerende Crossfitudvalg, hvorfor der således heller ikke var nogen mundtlig
beretning.
5.e) Beretning fra Uddannelsesudvalg.
Ingen beretning
Kommentarer:
Inden Dirigenten gav ordet frit supplerede han lige Anders Bendix Nielsens beretning med, at der
da han overtog tjansen som formand for DVF, forestod der et stort økonomisk
genopbygningsarbejde og han forsikrede derfor forsamlingen om, at der heller ikke den gang blev
givet økonomi til hvad som helst.
David havmand (IK 99) tog som den første ordet. Han fortalte, at han havde været rystet da Anders
Bendix Nielsen fortalte ham om forslaget til vedtægtsændring og den utilfredshed der havde været i
baglandet med hans kandidatur. Han syntes at både Anders Bendix Nielsen og hans selv havde
været klare i spyttet og forklaret planen for det fremtidige samarbejde ved f.eks. div.
træningssamlinger. Det havde været vigtigt her at præsenteret, hvordan overgangen mellem Anders
Bendix Nielsen og han selv skulle ske.
Han fortalte, at der ved sidste samling - hvor han ikke selv havde været til stede - var blevet spurgt
ud om der var spørgsmål til processen.
David fandt, at det var et hårdt personligt slag og han var specielt ærgerlig over, at folk ikke var
kommet til ham med kritikken for en åben og ærlig dialog.
Han synes desuden at kritikken mod ham som eliteudvalgsformand måske ikke var rettet det rigtige
sted hen, da det jo ikke er eliteudvalgsformanden, der skabte talenterne – det skete ude i klubberne.
David takkede Anders Bendix Nielsen for hans støtte og fortalte samtidig, at netop Anders Bendix
Nielsen var hans største kritikker.
David fortalte, at han havde lagt meget energi i at skaffe nyt landsholdet nyt landsholdstøj. Han var
ærgerlig over ikke at få lidt anerkendelse for indsatsen. Han havde ikke brug for tak men for at se
glade løftere.
David sendte en tak til Henri Høeg, der havde været sammen med ham til Oder pokal stævnet i
Tyskland, hvor han selv havde fungeret som delegationsleder.
David nævnte også, at han havde lagt en stor arbejdsindsats i at får DVF promoveret på de sociale
medier. Således havde han lagt 130 opslag relateret til DVF på Facebook der var set over 200.000
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gange, og han havde været med til at skaffe mere end 500 nye følgere. Han roste i den forbindelse
Kartrine Bruhn og Mathilde Aagaard (AK Atlas) for hjælp og godt samarbejde.
David sluttede af med at fortælle at han synes at der var kommet en rigtig kedelig jeg/mig holdning i dansk
vægtløftning. Dette var han ked af og pointerede, at han havde lagt et stort stykke frivilligt arbejde rundt
omkring i DVF og ønskede, at man ude i klubberne begyndte at tænke mere på fællesskabet med en os/vi
holdning i stedet for.

Roland Giessing (AK Viking) kommenterede også den ballade, der var opstået i forbindelse med
skiftet på Eliteformandsposten. Han fandt, at det var overordentlig synd for David og, at David ikke
havde fået en fair behandling. Han var enig i, at det var meldt tidlig ud vedr. et skifte på
formandsposten, og fandt derfor, at hvis der havde været andre kandidater burde de åbent være stået
frem for længe siden. Han pointerede, at han ikke altid var enig med David men han var ærgerlig
over den behandling David havde fået.
Roland havde set forslaget og havde i første omgang set det som en styrkelse af eliteudvalget. Han
så det derfor ikke som kritik af David og beklagede, hvis han selv havde været med til at forplumre
situationen.
Roland fortalte herefter, at han er overordentlig utilfreds med den sammenblandingen af DM for
Ungdom, Junior og Masters, der var foretaget på sidste års terminsliste. Han havde tidligere gjort
opmærksom på, at såfremt der manglede arrangør af stævner, burde AK Viking spørges. Han fandt,
at AK Atlas havde klaret det store stævne godt, men fandt alligevel at det var en stor fejl at slå dem
sammen.
Anders Bendix Nielsen forsikrede Roland om, at han ikke havde betragtet Roland som en af dem
der havde været med til at så mistillid til David. Han ville ikke ved rep.mødet udpege, eller
spekulere alt for meget i hvem det eventuelt var.
Anders supplerede Davids indlæg med, at det nu var vigtigt at gøre sig tilgængelig på de sociale
medier hvis DVF skal appellere til et yngre publikum. Han påpegede, at Katrine Bruhn, David
Havmand og Tim Kring (IK 99) gjorde et stort stykke arbejde her, og han fortalte, at der senest var
promoveret for et kommende Vægtløftningsseminar, hvor overskuddet skulle indgå i det fremtidige
elitearbejde i DVF.
Anders vendte tilbage til det forslag til vedtægtsændringer der var trukket tilbage. Han fortalte at
Det var en ændring af bestemmelser for nedsættelse af Eliteudvalget. Forslaget galdt ikke for andre
udvalg under DVF’s bestyrelse, og Anders fandt derfor at det var tydeligt, at det var udtryk for
mistillid til den nye formand for udvalget. Han fandt selv, at han har - og har haft - en god kontakt
med klubberne vedr. elitearbejdet og altid søgt konsensus, hvilket også havde været tilgangen for
den nye formand.
Forslaget åbnede ifølge Anders også op for at det kunne blive meget svært at få egnede folk valgt
til udvalget og at faren heri var, at der kunne skabes mulighed for, at personer, der ikke havde det
bedste for DVF’s elitearbejde for øje, kunne få en indflydelse, der ville forplumre det fremtidige
arbejde. Anders bebrejdede således forslagsstillerne for ikke at have tænkt alle konsekvenser af
forslaget igennem.
Anders var sluttelig enig med Roland i, at det var ønskværdigt at få stævnerne spredt ud. Han vidste
dog fra bestyrelsesarbejdet, at det var svært at få påsat arrangør til mange stævner. Han pegede på,
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at det manglende Aktivitetsudvalg bar en del af skylden for at den manglende opsøgende kontakt til
arrangører. Han håbede, at valget af Dorthe Lauridsen til formand for Aktivitetsudvalget kunne
være med til at løse problemet.
David Havmand tog igen ordet og forsikrede Roland Giessing om, at han godt var klar over at
Roland ikke var negativ over ham som formand for Eliteudvalget. Han vidste godt, hvem der havde
indleveret forslaget og håbede, at de ville komme til ham efterfølgende for en åben debat.
David havde som en del af det udvalg, der havde planlagt DVF’s terminsliste sagt ja til at køre DM
Ungdom, Junior og Masters på en dag. De var lagt sammen da de tidligere havde været meget små
stævner. Han vidste godt, at AK Viking tog mange stævner men mente, at det var afgørende at få
flere klubber til at påtage sig stævner. De havde i udvalget på baggrund af årets udgave lært, at det
nok var en god ide at udskille i hvert fald DM Masters som enkeltstævne.
Ronny Bærentsen (AK Jyden) kommenterede Breddeudvalgets beretning med, at han var enig med
Allan Carlsen i, at det var optimalt at få fordelt mesterskaberne ud over hele landet men han synes
også de burde lægges ud over hele året. Han ville gerne have så stor kvalitet som muligt ved
mesterskaberne og han frygtede at ungdom- og junioreliten ikke stillede op ved deres respektive
mesterskaber, når det lå så tæt på seniormesterskaberne som tilfældet er nu.
Ronni var også enig i, at det vil være ønskværdigt, hvis flere klubber påtog sig at afholde stævner.
AK Jyden havde holdt mange sidste år, hvilket havde været anstrengende. Han foreslog derfor at
pålægge klubber, der i et år ikke havde afholdt stævner, en ekstraafgift ved tilmeldinger på 100,- kr.
som så kunne tilgå den arrangerende klub.
Alex Thomsen (HGVS) var en lille smule underligt til mode. Han forstod ikke, hvorfor bestyrelsen
ikke selv havde bakket mere op om David Havmand som Eliteudvalgsformand. Han fandt således,
at det var et skidt signal, at man nu i sidste øjeblik havde ændret hans kandidatur.
Hvad angår stævner så vidste han godt at det var vigtigt at få flere klubber engageret. Han fandt
dog, at det var blevet meget besværligt at søge om værtskab. Hans egen klub havde selv for længe
siden spurgt om muligheden for at påtage sig DM Masters de kommende år, men havde ikke
modtaget noget svar fra bestyrelsen vedr. dette.
Allan Carlsen var glad for, at Roland bragte spørgsmålet om de sammenlagte stævner på banen. De
havde i terminsudvalget ud fra deltagerantallet fra de tidligere år set, at der ikke var nok deltagere til
enkeltstående stævner. Allan var således utrolig glad for det store deltagerantal, der havde været i år
og udvalget var nu klar til at skille stævnerne ad igen. Han var glad for, at AK Viking ville tage
stævner, men han så stadig gerne at flere klubber ville påtage sig ansvar og dermed få stævnerne
bedre fordelt.
Til Ronny Bærentsen svarede Allan, at han var enig i at AK Jyden havde påtaget sig rigtig mange
stævner, og han var klar over, at det krævede en stor indsats. Han var nu ikke så meget for at straffe
klubber der ikke afviklede stævner, da det ikke altid var et spørgsmål om vilje men også kunne
skyldes andre ting som f.eks. lokaleforhold. Allan påpegede, at man i stedet fra bestyrelsens side
havde valgt ”gulerodsmetoden” ved at præmiere arrangerende klubber.

6

Til Alex Thomsen lovede Allan, at HGVS nok skulle få svar på deres tilbud om at afvikle DM
Masters, men han pointerede at stævnet skulle forelægges udvalget, der tilrettelagde terminslisten
for at koordineres med DVF’s øvrige stævner.
I forhold til balladen om David Havmands kandidatur til Eliteudvalgsformand, påtog Erling
Johansen sig ansvaret for, at der ikke fra bestyrelsen var opbakning til ham. Han påtog sig ligeledes
ansvaret for, at han ikke i tide havde meldt ud til Anders Bendix Nielsen, at han ikke kunne se
David som Eliteudvalgsformand for nærværende.
David takkede for Erlings ærlige udmelding men havde gerne set, at Erling var kommet direkte til
ham for at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål om Davids evner som formand for Eliteudvalget.
David pointerede, at han havde bestyret flere virksomheder og, at han havde stået for træningen af
flere af de løftere, der havde været inde omkring landsholdet.
Der var ikke flere kommentarer, hvorfor Dirigenten satte den samlede beretning til afstemning.
Beretningerne blev godkendt enstemmigt.
5.f) Beretning fra Dommerudvalg.
Tina Beiter (IK 99) fremlagde beretningen for Dommerudvalget efter aftale med
dommerudvalgsformand Pouline Gringer, der var forhindret i at deltage. Tina kunne fortælle at for
første gang siden 1999 havde Danmark fået udtaget dommer til VM Senior – nemlig hende selv! I
1999 var det Flemming Skov. Generelt var det glædeligt, at DVF havde deltaget med mange
dommere til mange Europæiske Mesterskaber. Tina fandt det positivt, at det arbejde, der var gjort i
Dommerudvalget med en satsning på uddannelse, nu gav frugt.
Der var også i 2017 stor dommerdeltagelse ved de Nordiske Mesterskaber ligesom tre danske
dommere havde været på Færøerne for at dømme ved stort privatfinansieret event med flere
aktiviteter – herunder vægtløftning.
Tina opfordrede til en god tone overfor dommere ved stævnerne. Hun fortalte, at det kan være svært
for en dommer at sidde med et meget medlevende publikum i nakken. Det kunne nogen gange være
svært ikke at føle sig pressede.
Tina fortalte, at der er godt gang i uddannelsen af dommer. Specielt blev der uddannet rigtig mange
B-dommere på Sportshøjskolen i Aalborg, hvilket også med tiden giver flere A-dommere. Samtidig
lovede Tina, at der snart vil blive meldt dato ud for dommerkursus.
Endelig nævnte Tina, at der i forbindelse med DM Senior var afviklet EWF dommerseminar, hvor
over 30 udenlandske dommere deltog. Disse havde også aktivt – som en del af seminaret - dømt ved
mesterskaberne, og Tina fandt, at det havde været med til at få mesterskaberne til at fungere. Hun
sendte en stor tak til Frank Petersen (AK Atlas) for at være meget behjælpelig med det praktiske
omkring arrangementet, og endelig var hun glad for, at Danmark havde fået uddannet endnu en
international dommer ved seminaret.
Kommentarer:
Der var ingen kommentarer til beretningen.
5.g) Beretning fra PR-udvalg.
Ingen mundtlig beretning
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5.h) Beretning fra Appeludvalg.
Formanden for DVF’s Appeludvalg Esbern Hansen kunne berette, at udvalget i efteråret 2017
behandlede en uoverensstemmelse mellem Svendborg Atlet Club v/Allan Tang Jespersen og DVF`s
bestyrelse. Allan Tang var utilfreds med, at en dopingsag fra 2013 ikke var offentliggjort på
forbundets hjemmeside. Ved en nærmere undersøgelse af sagen, kom det frem, at sagen var
offentliggjort d. 5/11-2013 på forbundets daværende hjemmeside.
Kommentarer:
Der var ingen kommentarer til beretningen.
Herefter suspenderede Dirigenten mødet og gav ordet til DVF’s formand Erling Johansen for
uddeling af div. hædersbevisninger:
Årets ungdomsløfter 2017
Det var dog Eliteudvalgsformand Anders Bendix Nielsen, der først tog ordet og fortalte at prisen
som årets ungdom gik til Nathawut Mikkelsen fra Bagsværd VK. Nathawut var godt nok endnu
ikke blevet dansk statsborger, men han var derimod den klart bedste ungdom det forløbne år.
Nathawuts træner Tommy Larsen modtog under bifald prisen på vegne af Nathawut.
Årets Træner 2017
Anders uddelte herefter prisen til årets træner. Han fortalte, at det kunne være en svær pris at uddele
da der var mange ting der kunne - og skulle - tages med i overvejelserne. Han havde dog bemærket
den gode udvikling der havde været i AK Jyden og fandt det derfor naturligt at tildele prisen til
Ronny Bærentsen og Henrik Andersen, der havde været 2 vigtige ildsjæle i den positive udvikling.
Ronni Bærentsen modtog prisen under bifald.
Jørgen Moritzen humørpokal
Jørgen Moritzen humørpokal uddelte Anders til ”Rolands rollinger”. Han begrundede det med at
alle kunne se den magi og det sammenhold, der er skabt i AK Viking, og han pointerede, at det altid
lyste op når AK Vikings ”små rottehale piger” indtog stævnestederne. Roland Giessing modtog
under bifald sodavand og slik til ”rollingerne”.
Knud Jensens Mindestatuette
Erling Johansen uddelte herefter Knud Jensens mindepokal. Modtager var i år Kim Lynge
(sportshøjskolen), der desværre ikke var til stede. Erling roste Kim for det arbejde han havde udført
for DVF igennem mange år, og det arbejde han pt. lavede på sportshøjskolen, hvor han havde skabt
både Vægtløftningsuddannelse og klub. Erling pointerede, at flere af Kims ”elever” nu har skabt
nye klubber ligesom flere har påtaget sig frivilligt lederarbejde for DVF, bedst eksemplificeret ved
Jeppe Nørgaards indsats som kasserer i DVF. Statuetten vil blive overrakt Kim ved først givne
lejlighed.
Erling uddelte herefter en erindringsstatuette til Marga Jørgensen. Hun takkede og fortalte, at hun
var ked af ikke at have være til stede ved sidste års rep.møde, hvor hun var blevet tildelt Knud
Jensens mindestatuette. Hun fortalte samtidigt, at det var første gang i mange år hun ikke havde haft
mulighed for at deltage.
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DVF Æresmedlem
Erling fortalte herefter, at det var besluttet at udnævne det 16. æresmedlem af DVF. Erling beskrev
en person vi alle kender for hans store indsats for DVF indenfor så godt som alle områder. Han var
f.eks. et uundværligt stykke rekvisit ved så godt som alle DVF’s stævner. Erling kaldte Allan
Carlsen op der modtog æresnålen under stående klapsalver fra salen.
Erling berettede om Alans arbejde i DVF’s bestyrelse under flere formænd. Her havde Allans altid
rolige og resultatorienterede tilgang skabt store resultater og Erling roste Allans arbejde med
udarbejdelsen af de strategiplanerne som skal sikre DVF den fremtidige økonomi og som DVF har
fået ros for. Han takkede derfor også Allan for hans altid gode formuleringsevner.
6. Forelæggelse regnskab for det forløbne år og gennemgang af budget for det kommende år.
DVF kasserer Jeppe Nørgaard gennemgik kort nøgletallene i det udsendte regnskab. Jeppe kunne
således glæde sig over resultatet, der udviste et meget mindre underskud end det budgetterede.
Jeppe påpegede, at den største udgiftspost fortsat er DVF’s elitearbejde, hvilket han forklarede med
den positive udvikling DVF har haft på dette område
Jeppe påpegede også at udgifterne til hjemmeside og mail var meget større end det budgetterede,
men forklarede det med, at omkostningerne for disse, grundet flytning af kontor, var taget ud af
huslejen ultimo 2016 efter at budgettet var udarbejdet. Således udviste huslejeposten i regnskabet en
positiv afvigelse, der stort set modsvarerede overforbruget til hjemmeside og mail.
Jeppe kunne fortælle, at der ingen kommentarer var fra de eksterne revisorer, mens de interne havde
en kommentar om nødvendigheden af at binde data fra VL-Stat siden tættere til DVF.
Endelig roste Jeppe DVF’s forretningsførere Henrik Madsen for den fleksibilitet han havde udvist i
samarbejdet, og han følte sig tryg ved, at Henrik har overblikket til at guide ham bedst muligt
gennem opgaverne.
Kommentarer:
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, der blev godkendt af repræsentantskabet.
Budget
Herefter gennemgik Jeppe budgettet for 2018. Det løber mere eller mindre som fortløbende med de
nødvendige fremskrivninger. Jeppe kunne fortælle, at DVF i 2018 står til at modtage et større
tilskud fra DIF end i 2017! Dog er nogle af pengene båndlagt de strategispor, der er aftalt.
Anders Bendix Nielsen tog ordet og roste Jeppe for at have været med til at udarbejde et
styresystem for en mere retfærdig fordeling af Eliteudvalgets midler til eliteløfterene. Han håbede
derfor, at der fremover ikke ville være det store overtræk på elitebudgettet som i de foregående år.
Kommentarer:
Der var ingen kommentarer til beretningen.
7. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag
8. Valg af:
8.a) Formand for 2 år (Erling Johansen er villig til genvalg).
Der var ingen modkandidat og Erling Johansen blev enstemmigt valgt under klapsalver.
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Eliteudvalgsformand for 2 år (Anders Bendix Nielsen er villig til genvalg).
Der var ingen modkandidat og Anders Bendix Nielsen blev enstemmigt valgt under klapsalver
Aktivitetsudvalgsformand for 2 år (Dorthe Lauridsen er villig til valg)
Der var ingen modkandidat og Dorthe Lauridsen blev enstemmigt valgt under klapsalver.
Formand Crossfitt for 1 år (Vakant)
Posten er ikke besat og der var ingen forslag fra repræsentantskabet. Dirigenten betragter
udmeldingen som en bemyndigelse til DVF’s bestyrelse på at arbejde videre med at finde formand
og inddrage vedkommende i bestyrelsen.
Appeludvalgsmedlem for 3 år (Peter Vintersborg er villig til genvalg).
Der var ingen modkandidat og Peter Vintersborg blev enstemmigt valgt under klapsalver.
Intern revisor for 2 år (Werner Lund er villig til genvalg).
Der var ingen modkandidat og Werner Lund blev enstemmigt valgt under klapsalver.
Ekstern revisor (Bestyrelsen foreslår DIF´s anbefaling).
Der var ikke forslag fra repræsentanternes side, hvorfor DIF’s anbefaling; Ernest & Young blev
valgt.
Dirigenten forslog sluttelig bestyrelsen at tage kontakt til Simon Darville for formelt at kunne
udpege ham som PR-formand.
9 Eventuelt.
Allan Thurø Hansen (VK Ares) roste det faktum, at Tina Beiter er blevet udpeget som formand for
EWF’s tekniske komité. Han fandt, at hun udøvede en fantastisk indsats her.
Han havde selv deltaget i det ”Burn event” på Færøerne som Tina havde omtalt i Dommerudvalgets
beretning. Han fandt det meget inspirerende og fantastisk med de mange forskellige aktiviteter slået
sammen (stærk mand, Miss Færørene konkurrence, styrkeløft og vægtløftning) og han forslog, at
man måske kunne overveje lignende tiltage i Danmark.
Dirigenten kunne fortælle, at der for år tilbage var blevet arrangeret ”Giganternse kamp” med netop
deltagelse af mange styrkesportskonkurrencer.
Erling Johansen påpegede at han allerede sidste år roste Tina Beiter for den indsats hun ydede i
EWF.
Erling fortalte at deltagelsen i ”Burn eventet” var kommet i stand efter, at han havde modtaget en
mærkelig mail fra arrangørerne på Færøerne. Han havde sammen med kontoret korresponderet frem
og tilbage og fundet ud af, at de gerne ville ”låne” dommere til afvikling af vægtløftningskonkurrence samt fået fastslået, at deltagelsen fra Danmark ville ske uden nogen omkostninger for
hverken DVF eller deltagende dommere. Efter eventet har DVF’s udviklingskonsulent Frank
Petersen fået gode kontakter deroppe, der måske kunne bruges i fremtiden, og han havde i NTF’s
bestyrelse taget spørgsmål om Færøernes deltagelse ved Nordiske Mesterskaber op. Han var ked af,
at DIF ikke er indstillet på at give penge til en indsats for vægtløftning på Færøerne.
Erling roste endelig DVF’s udviklingskonsulent og forretningsfører for deres indsats i det forgangne
år. Han fortalte, at DVF’s forretningsfører altid var kontaktbar også uden for normal arbejdstid og i
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weekender, og problemer der opstod sen aften - og som der skulle handles hurtigt på - blev
videreformidlet med det samme.
Vedr. DVF’s udviklingskonsulent fortalte Erling, at det af og til er en udfordring at få at vide, hvad
han har gang i, da han har så mange jern i ilden. Erling roste dog udviklingskonsulentens arbejde
med etablering af nye klubber og hjælp til at få dem gjort parate til at afvikle stævner. Han nævnte
her VL 8600 i Silkeborg, der som helt ny klub havde afviklet Vest Senior Mesterskaberne sidste år.
Inden Erling overlod ordet til det ældste tilstedeværende æresmedlem uddelte han Vingave til
Dirigenten for et flot gennemført møde.
Herefter lukkede æresmedlem Werner Lund mødet på vanlig festlig vis med et trefoldigt leve for
DVF.
John Mørch
Dirigent

Henrik Schou Madsen
Referent
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