Referat
fra
Dansk Kegle Forbunds Forretningsudvalgsmøde
søndag den 5. februar 2006
Kontoret i Idrættens Hus
**********************************************************
Tilstede:
Forretningsudvalget: Allan Stender (AS), Bent Johansen (BJ), Finn Hyldmar (FH)
K.K.U.: Georg Nielsen (GN)
F.K.U.: Jette Møller (JM)
J.K.U.: Jens Henrik Andersen (JA)
S.K.U.: Michael Sørensen (MS)
Toptime: Jan Nielsen (JN)

Dagsorden

Behandling af forslag fra Jan Nielsen fra Toptime.

AS startede med at byde velkommen til dette ekstraordinære FU-møde.
JN: fortalte at han havde arbejdet i D.I.F., og efter han var holdt op så har han oprettet et
lille firma som hjælper Idrætsforbund med at få yderligere tilskud for D.I.F.
Han fortalte at vores ting og sager ser fornuftigt ud, men han ville tilbyde at lave nogle
konsulentbesøg hos nogle klubber og analysere dette, og derefter lave et
udviklingskoncept. Han vil så komme med forslag om f.eks. lederkursus med 10 deltagere
eller klubberne bliver tilbudt et udviklingsseminar over en weekend hvor at DkeF betaler
halvdelen af kursuset og der vil blive ansøgt i D.I.F. om den anden halvdel. I dette
udviklingsseminar skal bestyrelsen og medlemmer deltage, og ved at lave dette seminar,
så begynder vi at lave uddannelses point (et eks. 20 deltagere i 10 timer vil give 200
uddannelses timer og det honoreres med 46 kr. pr. time.) Hvis man laver en
klubudviklingsaftale vil vi få 25.000,00 pr. år fra D.I.F. Udviklingsaftalerne skal følges op,
så man har dokumentation når der bliver kontrol til fordelingsnøglen.
Hvis man har 4 klubudviklingsaftaler pr. år så giver det 100.000,00 ekstra.
En klubudviklingsaftale er en kontrakt der bliver lavet mellem DkeF og klubben. Klubben
skal så f.eks. skal deltage i et stævne, træneruddannelse eller dommeruddannelse eller
hvad der er enighed om i aftalen. Sådan en kontrakt løber et år og inden for perioden skal
klubben så have løst opgaverne.
Vi skal i første omgang koncentrere os om 2 ting: Klubbesøg, og et koncept om
uddannelse enten leder eller spiller. Uddannelsen kan bestilles hos D.I.F.

Et klubbesøg giver også point, og vores potentiale er at vi ikke har nogen form for
uddannelse.
Man skal starte i de klubber hvor der er klub liv, og hvor der er et potentiale for at de vil
gøre en indsats.
GN foreslog at man kunne slå besøg samme hos flere klubber.
JN fortalte at det kan man godt, men så er det kun et klubbesøg.
Dagsordenen på sådan et møde vil være at DkeF er i gang med at styrke klubberne.
JA spurgte om sådan et tilskud er aktivitetsafhængig.
JN fortalte at det er aktivitetsafhængig, men grund tilskuddet er fast. Der er nogle steder
der er meget svære at gå ind såsom integration og skoler, og det er ikke alle der vil dette.
Det normale er nogle træf eller stævner. Men uddannelse er det som D.I.F. lægger meget
vægt på. På sigt vil tilskuddet på uddannelse nok falde lidt når alle forbund får øjnene op
for dette.
Man skal lave en kontrakt med skoler om en turnering. En samarbejdsaftale.
Man skal vælge sine ressourcer med omhu.
BJ spurgte om der var loft for deltagere til et seminar.
JN fortalte at der ikke var noget loft. Rep. mødet kunne laves om, hvor fredag aften var et
udviklingsmøde og så holde rep. mødet dagen efter.
GN mener der mangler ildsjæle i de forskellige klubber.
AS mener at vi skal have det struktureret, og det er der JN kommer ind i billedet.
Der blev stillet en masse spørgsmål til JN, og talt meget hen over bordet.
Jan Nielsen takkede for et godt møde.
Der skulle så stemmes om vi skulle tage imod tilbuddet fra Jan Nielsen, og alle gik
ind for dette, og det skulle FH meddele Jan Nielsen.

Referent
20/3-2006 Finn Hyldmar

Kontrakten med toptime ser således ud.
I perioden 1. marts 2006 til 31. december 2006 er der indgået aftale om at Toptime for Dansk
Kegle Forbund løser følgende opgaver.
Der udføres et minimum 25 konsulentbesøg i klubber under Dansk Kegle Forbund
indeholdende rådgivning/klubanalyse/status.
Der udarbejdes besøgsdokumentation og rapport for hvert besøg til både
Internt brug og til fordelingsnøglen.
Der udarbejdes en samlet besøgsrapport for alle klubbesøg.
Der udarbejdes et forslag til klubudviklings projekt. Forslaget skal være Dansk
Kegle Forbund i hænde senest 1. september 2006.
Der udarbejdes ansøgning til DIF om støtte til projektet.
Der udarbejdes samarbejdsaftaler mellem klub og forbund til klubudvikling.
Samarbejdsaftalen kan benyttes som dokumentation til fordelingsnøglen.
Dansk Kegle Forbunds nuværende aktiviteter analyseres for at sikre en optimering af
indholdet med det formål at opnå optimal udnyttelse af
Fordelingsnøglen.
Der udarbejdes introduktions brev til klubberne med baggrund og mål for
Udviklingsarbejdet.
Toptime laver udkast til en breddepolitik.
Jan Nielsen, Toptime deltager i 2 møder med det formål at give status og
Sparring.
Dansk Kegle Forbund fremskaffer de relevante adresser på klubber og kontaktpersoner samt øvrig
relevant materiale.
Sekretær Finn Hyldmar er kontaktperson for Toptime.
For udførsel af ovennævnte opgaver honoreres Toptime med kr. 52.000,- + moms.
Beløbet betales i tre rater og dækker omkostninger til kørsel, telefon og honorar.
Omkostninger til papir og porto betales af Dansk Kegle Forbund.
1. rate 15. maj 2006
2. rate 1. august 2006
3. rate 1. oktober 2006

kr. 20.000,00
kr. 20.000,00
kr. 25.000,00

Til berigtigelse af nærværende aftale.

Jan Nielsen

for Allan Stender
Finn Hyldmar

