Nyhedsbrev - September
Kære alle
Håber alle har haft en dejlig sommer på og udenfor isen. Verden går jo altid videre
og her er lidt nyheder fra skøjteverden. Læs endelig med i det nedenstående.
Bestyrelsen ser frem til en ny og spændende sæson med øget samarbejde med
klubber, trænere og udvalg i den kommende strategiprocces.
På gensyn Bestyrelsen

DIF Strategiaftaler
DIF’s chefgruppe har nu behandlet alle forbundsindstillinger til strategiaftaler og
foretaget en faglig vurdering og økonomisk prioritering på baggrund af de mål og
indsatser, der er beskrevet i de enkelte aftaler. Det er desværre ganske tydeligt, at
der er sket en omfordeling af støttemidlerne til forbundene. De mindre forbund er
gennemsnitligt blevet beskåret, mens de større forbund har fået en større del af
kagen.
Det strider mod de intentioner, der ligger i den beslutning, der blev truffet på
årsmødet i 2016, hvilket mange forbund vil påpege i deres høringssvar.
Økonomisk er tilbagemeldingen til DSU, at DIF’s chefgruppe vil indstille til DIF’s
bestyrelse, at vi får kr. 678.000 i samlet støtte til alle tre spor pr. år, mod de kr.
875.0000, som DSU har søgt. Altså en difference på kr. 197.000. Her under har
chefgruppen en forventning om, at DSU får en grund støtte på kr. 493.000.
Grundstøtten reguleres årligt baseret på unionens godkendt discipliner, antal
medlemmer, antal foreninger og efterskoleaftaler. I alt vil vi med denne indstilling
miste kr. 62.000 af den samlet støtte i forhold til 2017. Altså en væsentlig
nedskrivning af grundstøtten.

Samtidig tager DIF’s chefgruppe tre forbehold for indstillingen med nedskrivning i
støtten:
1. DSU skal fastholde mål i alle spor
2. DSU skal bibeholde den økonomiske vægtning sporene imellem
3. DSU ska prioritere de fornødne ressourcer til samarbejdsprojektet med
Rullesport Danmark
Med andre ord, vi skal opnå fuldstændig samme resultater med langt færre midler.
DIF’s chefgruppe har i deres materiale lavet en beregningsfejl, hvorfor de antager,
at DSU vil få hævet den samlede støtte med kr. 46.000. Bestyrelsen har i dag
sendt sit høringssvar til DIF, hvor vi selvfølgelig påviser beregningsfejlen; at DSU
ikke får øget men formindsket støtte. Samtidig tager vi afstand fra, at vi kan
gennemføre strategierne ved at tage 197.000 kr. ud af unionens drift.
Konklusionen er, at vi beder DIF’s bestyrelse genvurdere indstillingen fra
chefgruppen, idet vi ikke kan fastholde målene i alle spor med færre midler.
Ligesom vi ikke kan bibeholde vægtningen af økonomien sporene imellem eller
prioritere ressourcerne til spor 3.
Vi er selvfølgelig villige til at gennemgå mål og økonomi i de tre spor igen, så de
tilpasses de færre midler, hvorfor vi lægger op til en ny dialog med DIF.
Den administrative indstilling og anbefalede økonomi, indstilles til DIF’s bestyrelse,
som behandles på et møde den 29. august eller 2. september. Der er altså ingen
garanti for det indstillede beløb, før DIF’s bestyrelse har truffet en afgørelse. Den
15. september burde vi modtage en foreløbig tilkendegivelse sammen med
udsendelse af budgetmateriale til budgetmødet i oktober, idet budgettet så endeligt
besluttet på et bestyrelsesmøde herefter.

NYT FRA KONTORET

Sportskoordinator

Studentermedhjælper

Sportskoordinator Julia Sandsten er

Vi har derfor styrket kontoret med en

efter eget ønske gået ned i tid til 10

yderligere ansættelse, hvor valget

t/uge pr. 1. august, hvilket betyder at

faldt på Emil Peter Jensen. Emil er

nogle af Julias opgaver varetages af

Idrætsvidenskabs studerende, og

kontoret, andre af de frivillige.

ansat som studentermedhjælper til
at løse administrative opgaver på
kontoret ca. 10t./uge.

Og så vil vi da også lige prale af at have en vaskeægte Ironman på kontoret.
Rasmus gennemførte Copenhagen Ironman i søndags med tiden 11:50:37,
og han har nu nydt et par velfortjente feriedage til at fylde depoterne op igen.

Der er blevet åbnet for slag af licens til året aktiviteter
Licensnummer. er det ordrenummer som vil fremgå af den ordrebekræftelse der
bliver fremsted kort efter købet.

Køb licens

NYT FRA ELITE UDVALGET

Danskate samling
I weekenden d. 19.-20. september havde vi årets første Danskate-samling i
Vojens. Her deltog 15 løbere og 8 trænere fra 7 klubber. EU havde møder med
trænere og løbere for at se på status efter sidste sæson, sommertræning,
årsplaner og målsætninger. Løbere der var relevante i forhold til udtagelser til
internationale konkurrencer viste deres programmer for 2 af vores internationale
dommere, Lone Amstrup og Christine Hestbeck og EU, som gav feedback..EU vil
herefter sætte hold. Træningen på samlingen blev varetaget af Igor og Lena

KOMMENDE BEGIVENHEDER

Dato
02.-03. sep.

Aktivitet
IJS Seminar og FunSkate workshop

Sted
Brøndby

09. sep.

Mærkeprøve

Esbjerg

09. sep.

Mærkeprøve

Ørestad

08.-10. sep.

Solo- og isdansesamling

Esbjerg

15.-17. sep.

DSU-efterårskonkurrence

Rødovre

22.-24. sep.

FunSkate træningssamling ØST + HTU

Tårnby

22.-24. sep.

FunSkate træningssamling VEST + HTU

Herning

