
Referat	  af	  Generalforsamlingen	  for	  Kettlebell	  Sport	  
Danmark	  

afholdt	  lørdag	  den	  4.	  oktober	  2014	  i	  Nyborg	  Hallen	  

Ad	  1.	  Valg	  af	  dirigent	  
Valgt	  er	  Irene	  Lorenzen	  

Ad.	  2	  Valg	  af	  referent.	  	  
Valgt	  er	  Frans	  Bach	  

Ad.	  3	  Formandens	  beretning.	  	  
Det	  har	  været	  et	  hårdt	  år	  for	  Formand	  Thierry.	  Det	  har	  været	  et	  problem	  at	  få	  nok	  hjælp	  til	  det	  
organisatoriske	  og	  administrative	  og	  det	  har	  taget	  en	  del	  tid	  i	  det	  daglige.	  Han	  har	  brugt	  så	  meget	  tid	  på	  det	  
at	  det	  har	  været	  svært	  for	  ham	  også	  at	  have	  firma	  ved	  siden	  af.	  	  

Derfor	  har	  det	  været	  dejligt	  at	  der	  har	  været	  så	  meget	  hjælp	  at	  hente	  i	  forbindelse	  med	  DM.	  	  

Det	  er	  spændende	  med	  den	  større	  opbakning	  som	  tiden	  går.	  	  

Han	  vil	  gerne	  have	  at	  foreningen	  går	  hen	  og	  bliver	  en	  base	  for	  at	  atleter	  kan	  komme	  lettere	  og	  billigere	  med	  
til	  internationale	  stævner.	  Det	  er	  sådan	  i	  dag	  at	  hvis	  man	  ikke	  er	  med	  i	  et	  forbund	  som	  betaler	  medlemskab	  
til	  IGSF,	  IUKL	  og	  IKMF	  så	  skal	  atleterne	  betale	  dobbelt	  for	  at	  komme	  med	  til	  konkurrencer.	  Ved	  at	  Kettlebell	  
Sport	  Danmark	  betaler	  	  medlemskab	  skal	  atleterne	  kun	  betale	  alm.	  takst.	  	  

Thierry	  håber	  at	  man	  vil	  fremme	  og	  dyrke	  flere	  lokale	  initiativer.	  Det	  er	  også	  lettere	  at	  afholde	  stævner	  i	  
fremtiden	  da	  vi	  nu	  har	  fået	  professionelt	  udstyr	  til	  Dommerne.	  	  

Formandens	  beretning	  er	  godkendt.	  	  

Ad.	  4	  kasserens	  beretning	  
Kasseren	  er	  ikke	  til	  stede	  og	  trækker	  sig.	  Hun	  har	  ikke	  overdraget	  noget	  regnskab	  for	  2013	  eller	  Budget	  for	  
2015.	  Vi	  kan	  derfor	  ikke	  godkende	  regnskabet	  og	  næste	  års	  budget.	  	  

Dirigenten	  foreslår	  at	  den	  kommende	  kasserer	  udsender	  et	  regnskab	  og	  et	  budget	  for	  det	  kommende	  år.	  
Hvis	  der	  ikke	  kommer	  nogle	  indsigelser	  til	  regnskabet	  eller	  budgettet	  indenfor	  tre	  uger	  efter	  udsendelsen	  
regnes	  regnskab	  og	  budget	  for	  godkendte.	  	  

I	  tilfælde	  af	  at	  der	  kommer	  indsigelser	  skal	  der	  indkaldes	  til	  en	  Ekstraordinær	  generalforsamling	  hvis	  eneste	  
punkt	  er	  Regnskab	  og	  Budget.	  	  	  

Hvorpå	  disse	  to	  poster	  kan	  blive	  godkendte.	  	  

Ad.	  5	  Vedtægtsændringer.	  	  
a)	  Korrektion	  af	  punktet	  vedr.	  opbevaring	  af	  skriftlige	  afstemninger	  ændres	  til:	  "Bestyrelsen	  opbevarer	  
skiftlige	  afstemninger.."	  	  



Forslaget	  er	  vedtaget.	  	  

b)	  Brian	  Kjærs	  forslag	  til	  strukturændringer	  for	  Kettlebell	  Sport	  Danmark.	  	  

Forslaget	  er	  vedhæftet	  som	  bilag	  1.	  	  

Brian	  har	  oplevet	  problemer	  med	  kommunikationen	  i	  bestyrelsen	  og	  der	  er	  blevet	  afholdt	  for	  få	  
møder,men	  er	  meget	  positiv	  over	  for	  det	  arbejde	  der	  er	  blevet	  lavet.	  	  

Brian	  argumenterer	  for	  en	  egentlig	  forbundsdannelse	  med	  	  foreninger	  klubber	  hvor	  hver	  klub	  er	  
repræsenteret	  med	  en	  repræsentant	  istedet	  for	  som	  nu	  hvor	  alle	  medlemmer	  kan	  stille	  op	  til	  en	  
Generalforsamling.	  	  

Der	  vedtages	  en	  hensigtserklæring	  til	  den	  kommende	  	  bestyrelse	  om	  at	  udarbejde	  et	  oplæg	  til	  
strukturændringer	  	  af	  organisationen.	  	  

c)	  Brian	  Kjærs	  forslag	  om	  at	  DM	  og	  Beginners	  ikke	  er	  "sammenlagt"	  

Brians	  forslag	  er	  vehæftet	  som	  bilag	  2.	  	  

Man	  skal	  kvalificere	  sig	  til	  internationale	  konkurrencer.	  	  

Vedtaget	  er,	  en	  hensigtserklæring	  til	  at	  den	  nye	  bestyrelse	  udarbejder	  et	  tuneringsforslag	  til	  vedtagelse	  
næste	  år.	  	  

Ad.	  6	  Valg	  af	  bestyrelse.	  	  
a)	  Valg	  af	  formand	  for	  2	  år.	  	  

Genvalgt	  er	  Thierry	  Sanchez	  

b)	  Valg	  af	  kasserer	  for	  1	  år.	  (	  Fra	  næste	  år	  vælges	  kasseren	  for	  to	  år	  af	  gangen.	  

Valgt	  er	  Torben	  Gjelding	  

c)	  Valg	  af	  Sekretær	  for	  1	  år.	  

Valgt	  er	  Kim	  Henning.	  	  

d)	  Valg	  af	  bestyrelsesmedlemmer	  for	  2	  år	  (2	  stk)	  

Valgt	  er	  Brian	  Kjær	  og	  Per	  Majgaard	  Knudsen.	  	  

e)	  Valg	  af	  bestyrelsesmedlemmer	  for	  1år	  (2	  stk)	  

Valgt	  er	  Michael	  Sifakis	  og	  Mads	  Ysnæs	  Henningsen	  

f)	  Valg	  af	  suppleanter	  (2	  stk)	  

Valgt	  er	  Marlene	  Hoppe	  Og	  Cornelia	  Schmidt.	  	  



Ad	  7.	  Evt.	  	  
Kim	  Henning	  retter	  stor	  tak	  til	  alle	  der	  har	  hjulpet	  til	  ved	  DM.	  	  

	  

Således	  opfattet	  	  
Referent	   	   Dirigent	   	   	   Formand	  

Frans	  Bach	  	   	   Irene	  Sanchez	  Lorenzen	   	   Thierry	  Sanchez	  

	  

	  

	   	  



Bilag	  1	  
	  

BESKRIVELSE	  AF	  BESTYRELSESPOSTER	  

Herunder	  følger	  en	  beskrivelse	  af	  det	  formelle	  arbejde	  som	  de	  enkelte	  bestyrelsesposter	  
indebære:	  

	  

Formanden	  

	  

Formanden	  er	  den	  øverste	  ansvarlige	  i	  foreningen.	  Dvs.	  at	  han	  i	  sidste	  ende	  er	  den	  der	  tegner	  
foreningen	  (sammen	  med	  kassereren)	  og	  er	  den	  der	  udadtil	  repræsenterer	  foreningen.	  

	  

Formandens	  opgaver	  løses	  på	  ad	  hoc-‐basis,	  men	  rent	  konkrete	  opgaver	  og	  pligter	  er	  f.eks.	  
følgende:	  

-‐	  Være	  den	  ordførende	  for	  foreningen	  overfor	  resten	  af	  verden.	  Dvs.	  at	  det	  normalt	  er	  
formanden	  der	  udtaler	  sig	  på	  foreningens	  vegne.	  

-‐	  Gennem	  bestyrelsen	  af	  sikre	  den	  daglige	  drift	  af	  foreningen.	  Formanden	  sætter	  dagsordenen	  
på	  bestyrelsesmøder	  og	  er	  født	  ordstyrer.	  

-‐	  Formanden	  har	  ansvar	  for	  at	  sikre	  sig	  at	  foreningens	  vedtægter	  til	  enhver	  

tid	  bliver	  overholdt	  og	  -‐	  hvis	  dette	  ikke	  er	  tilfældet	  -‐	  da	  at	  sætte	  korrigerende	  aktiviteter	  i	  værk.	  

-‐	  Formanden	  skal	  være	  velinformeret	  om	  foreningens	  drift	  og	  status,	  herunder	  økonomi.	  

-‐	  Bestyrelsen	  har	  et	  kollektivt	  ansvar	  for	  drift	  af	  foreningen,	  herunder	  økonomi,	  men	  formanden	  
er	  den	  øverste	  økonomisk	  ansvarlige,	  og	  fungerer	  til	  daglig	  som	  backup	  for	  kassereren.	  

-‐	  Formanden	  skal	  være	  behjælpelig	  overfor	  medlemmer	  med	  at	  løse	  evt.	  konflikter	  i	  forhold	  til	  
bestyrelsen,	  interessegrupper	  eller	  andre	  medlemmer	  på	  en	  saglig	  måde	  og	  i	  
overensstemmelse	  med	  foreningens	  vedtægter.	  

	  

Formanden	  kan	  uddelegere	  visse	  pligter,	  f.eks.	  i	  forbindelse	  med	  bestyrelsesmøder,	  helt	  eller	  
delvist	  til	  andre	  bestyrelsesmedlemmer	  men	  er	  stadig	  i	  sidste	  ende	  ansvarlig	  for	  at	  disse	  bliver	  
udført.	  

	  



Bilag	  2	  
 
Turnerings format af alle turneringer i DK. 
Her er et forslag til hvordan vi kan arrangere et turnerings format for alle. 
 
Ungdom: 
Vægtklasser: -30 kg 30-35 kg 36-40 kg 41-45 kg 46-50 kg 51-60 kg 61-70 kg  71-80 kg +80kg 
 
Aldersklasser og kb størrelse og tid: 
10-12 år = KB 6-10 kg  5 minM/F  
13-15 år= KB 8-14 kg 5 min M/F 
Disse to klasser deltager kun nationalt. 
 
16-18 år = KB 12-24 kg 10 min M/F 
Ved internationale stævner løfter denne klasse 24 kg for mænd og 16 for kvinder, alle i 10 min 
 
18+ stiller op som voksen M/F 
KB vægt ligesom de voksnes. 
 
Voksen vægtklasser beholdes som hidtil, men der skal være mulighed for at løfte som veteran +40 og i åben 
klasse.(vægtklasse hos kvinder bør udvides med en eller to klasser, da der er betydelig forskel fra 68 kg og til de tungeste 
kvinder) 
 
KB vægt for mænd: 
16+20+24+28+32 kg 
 
For at kunne deltage på landsholdet, skal der konkurrerers med 24 kg som minimum i 10 min. I veteran klassen +40 år er det 
16-20-24 kg der løfter i 10 min.  
Hvis en veteran stiller op med tungere vægt konkurrere han i åben klasse. 
 
KB vægt for kvinder m. 1 kugle: 
12+16+20+24+28 kg i 10 min 
 
KB vægt for kvinder med 2 kugler: 
12+16+20+24 kg i 10 min 
 
For at kunne deltage på landsholdet skal der konkureres med minimum 16 kg single eller dobbelt i 10 min. 
Veteran klassen +40 er vægten 12-16-20 kg i 10 min hvis hun løfter tungere en 20 kg konkureres der i åben klasse, både med 
single og dobbelt KB. 
 
Her konkureres udelukkende på antal reps i vægtklassen med samme str. KB. Flest antal reps  vinder. 
 

Her skal ikke værre nogen begynder klasser, men man kan stille op til DM og blive dansk mester med selv en lille vægt, 
formålet er her at kickstarte folks lyst til at blive bedre og kunne avancere løbende.	  

	  


