REFERAT AF UNSTY-møde
16. november 2014, kl. 13.00
Idrættens Hus, Brøndby

Tilstede:
Gæst
Afbud:
Fraværende:
Ordstyrer:
Referent:

John Hansen (JHa), Kuno Danielsen (KDa), Paul Erik Sørensen (PES), Hugo
Andresen (HAn), Poul Lamhauge (PLa), Erik Mouritsen (EMo), Jimmy George
Roed (JGR), Jan Lykke Jensen (JLJ) og Tommy Sørensen (TS).
John Hansen
Tommy Sørensen

1.

Godkendelse af referat.
Udsat til det næste ordinære møde.

2.

Fastsættelse af næste møde
Næste UNSTY-møde afholdes fredag 20. februar kl. 17.00 - 22.00 i Idrættens Hus.

3.

Økonomi
Team Danmark
Det blev endnu engang tilkendegivet, at ændret fordeling af tildeling i 2015 og
2016 principielt er OK, men at det ikke var ønskeligt at få dette indføjet i aftalen
med Team Danmark, fordi konsekvensen af det ekstraordinære
repræsentantskabsmøde pt. ikke er kendt tilstrækkeligt, og økonomien for 2016
ikke mulig at afdække. UNSTY vil ikke fremstå utroværdig. En tilkendegivelse af
omfordeling af de kr. 150.000 er afhængig af, hvor mange foreninger, der
genindmelder sig.

4.

Forslag
Revision af love
Det er nødvendigt med revision af lovene. De er ikke tidssvarende og har ikke
været det i en årrække.
TS samler input og fremstiller et udkast med ekstern bistand i form af Jeppe
Jepsen. DIF kvalitetssikrer i forhold DIF’s love.
HAn – fastslog at ejerskab af et nyt forslag er vigtig for at få opbakning.
EMo – der skal fremstilles et udkast, de er i overensstemmelse med de nuværende
og et udkast der afspejler, hvordan det kan se ud fremover.
JGR – vil skal sikre os, at DIF er med inde over.
EMo – pointerede at Step 1 er en tilpasning af lovene til det førstkommende
repræsentantskabsmøde og step 2 er reelt en organisationsændring.

5.

Status
DFF
JHa – læste brev op fra DFF’s advokat.
DFF har fået de ankemuligheder, de er berettiget jf. det fremsendte brev om
suspension. Vi har ikke fået nogen henvendelse før efter fristens udløb og har ikke
kendskab til anden information end den der kan læses på DFF’s hjemmeside.
Fremadrettet vil vi orientere DFF foreningerne om problemstillingen med SKV,
forsikring og afvikling af konkurrencer/stævner m.m. Endvidere vil de blive tilbudt
fortsat medlemskab.
F-SEK
Flugtsektionen er efter eksklusionen vakant på alle poster. Det afventes, om der
melder sig foreninger ind og hvem. I løbet af en måneds tid bør det være muligt, at
kunne finde en person, der, kan tage pladsen indtil det ordinære møde i mart 2015.
Det er UNSTY, der udpeger.

6.

Orientering
Sponsorater
Der forhandles i øjeblikket om sponsering af en lukket trailer til DSkyU, affødt af
seneste diskussion omkring køb og opbevaring af markedsføringsmateriel. Driften
vil også blive betalt.
Personale
JHa understregede, at forhold om personale blev varetaget af formanden og ikke af
udvalg og medarbejdere uden ledelsesansvar på området.
Mødet slut kl. 14.05
For referatet _________________________
Tommy Sørensen
Såfremt der ikke er fremkommet bemærkninger til ovenstående referat, den 21.
november betragtes det som godkendt til udsendelse.
Fordeling: UNSTY, FORD, intern og ekstern revision.

Lagt op 21.november 2014
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