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Vingsted, den 3. april 2020

Hovedbestyrelsesmøde den 26. marts 2020. Skypemøde. Referat.
Deltagere:
DGI’s hovedbestyrelse og direktion
Rasmus Larsen Lindblom, DGI Politik & Presse
Dorthe Lilleris, DGI Ledelse & Organisation
Steen Tinning, DGI Ledelse & Organisation
Godkendelse af dagsorden og referat:
1.

Godkendelse
1
af dagsorden.
.
Referat:
DIF og DGI’s foreningspulje tilføjes som nyt punkt til dagsordenen. Dagsordenen blev herefter
godkendt.

2.

Foreningspuljen.
Referat:
DIF og DGI’s foreningspulje har sat uddeling af puljens midler i bero. På dgi.dk kan foreningerne blandt andet læse følgende:
”Den nuværende corona-epidemi og de omfattende forholdsregler i samfundet har også indflydelse på idrætten. DIF og DGI opfordrer alle idrætsforeninger til at følge myndighedernes anbefalinger. Dette betyder i praksis, at alle aktiviteter i idrætsforeninger skal sættes i bero.
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På denne baggrund har DIF og DGI's foreningspulje sat uddeling af puljens midler i bero.
Idrætsforeninger kan stadig ansøge puljen men må desværre forvente forlænget sagsbehandlingstid pga. den nuværende situation. Ansøgende foreninger anbefales derfor at være særligt
opmærksomme på realistiske afslutningsdatoer, alternativt vente med ansøgning til puljen,
indtil forholdene på foreningsidrættens område er normaliserede.
Førstkommende skæringsdato for ansøgninger over 30.000 kroner er fortsat 31. marts 2020.
Skæringsdatoer i den beløbskategori følger fortsat retningslinjerne for puljen, dvs. de øvrige
skæringsdatoer er 31/7 og 31/10.”
Hovedbestyrelsen tog dette til efterretning.
3.

L2021.
Bestyrelsen for L2021 holdt bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2020. Charlotte Bach Thomassen orienterer fra mødet.
Referat:
Charlotte Bach Thomassen orienterede fra ekstraordinært bestyrelsesmøde. Bestyrelsen drøftede forskellige risikovurderinger og mulige scenarier. Der var enighed om at fortsætte planlægningen af L2021 frem mod et landsstævne i Svendborg, 1.-4. juli 2021. Bestyrelsen vil fortsat følge udviklingen i Corona-situationen tæt. Næste bestyrelsesmøde holdes den 16. april
2020.

4.

Corona. Påvirkning af store arrangementer.
Troels Rasmussen orienterer om Corona-krisens påvirkning af store arrangementer.
Referat:
Troels Rasmussen oplyste, at Royal Run er udsat til 6. september 2020. I landsdelsforeningerne overvejer man løbende, om der er behov for at aflyse eller udskyde planlagte store arrangementer.
Der er gennemført en undersøgelse blandt 664 gymnastikforeninger, som har måttet aflyse
gymnastikopvisninger på grund af Corona. Fire foreninger har oplyst, at foreningen dermed har
mistet den mest betydelige indtægt, og at foreningen er truet på sin eksistens. De relevante
landsdelsforeninger har kontaktet de fire foreninger. 139 foreninger har oplyst, at de har mistet en betydelig indtægt, som vil påvirke foreningen alvorligt. Flere af disse er også blevet
kontaktet.
Hovedbestyrelsen drøftede vigtigheden af at være opmærksom på gymnasternes fysiske form
og sikkerhed ved kommende gymnastikopvisninger efter længere periode uden træning. Vi arbejder uændret for en idræt med vægt på både fællesskab, udfordring og sundhed.

5.

Corona. Kompensationsordninger for idrætsforeninger.
DGI følger udviklingen i kompensationsordninger for idrætsforeningerne. Informationer til
idrætsforeningerne opdateres løbende på dgi.dk: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/corona-og-oekonomiske-konsekvenser-hvad-goer-du-som-idraetsforening
Bilag:
4.1 Økonomiske relationer i forhold til aflyste arrangementer og aflyst foreningsaktivitet
Referat:
Charlotte Bach Thomassen (CBT) henviste til det udsendte bilag 4.1, som blandt andet omfat-
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ter økonomisk kompensation for arrangører af større arrangementer. Der er nu åbnet for ansøgninger til ordningen, som giver kompensation til arrangører, der har tab ved aflysning af arrangementer med 1.000 eller flere deltagere, dog også arrangementer med 500 eller flere deltagere i risikogrupper.
CBT omtalte også spørgsmål om medlemskontingent i foreningerne. Kan medlemmerne kræve
en del af kontingentet retur, fordi foreningens aktivitet er stoppet i en periode, så medlemmerne ikke kan træne, dyrke turneringsaktivitet, komme til opvisninger mv.? Svaret er nej,
idet kontingentet er udtryk for en betaling for det at være med i en forening, og er ikke udtryk
for køb af mere specifikke ydelser.
CBT oplyste, at anlægsloftet for kommuner og regioner er ophævet for 2020, og at kulturministeriet arbejder med at tydeliggøre vilkårene for den kommunale støtte efter folkeoplysningsloven, i den aktuelle situation.
6.

Corona. Økonomiske konsekvenser for DGI.
Troels Rasmussen vil orientere om Corona-krisens økonomiske konsekvenser for DGI – som
forretning og som arbejdsplads.
Referat:
Troels Rasmussen gjorde rede for forskellige initiativer på administrativt niveau, aftalt i DGI
Chefforum:
-

-

Alle medarbejdere og ledere er opfordret til at holde 3-5 dages ferie i forbindelse med
påsken.
To landsdelsforeninger vil ansøge om kompensation for aflysning af store gymnastikstævner. De to ansøgninger skal fungere som modelansøgninger, og når de er behandlet, vil øvrige landsdelsforeninger, som kan være omfattet af ordningen, indsende ansøgninger.
Pr. 26. marts havde ingen landsdelsforeninger aktuelle planer om at gøre brug af lønkompensationsordningen. Det kan dog hurtigt ændre sig, især hvis den aktuelle nedlukning bliver forlænget.
Landsdelsforeningerne udsætter udsendelsen af kontingentopkrævninger til medlemsforeningerne.

Administrationen vil udarbejde et samlet materiale vedrørende Corona-situationens økonomiske konsekvenser for DGI til behandling på mødet den 2. april. Troels Rasmussen nævnte kort
en række forhold, som vil indgå i materialet:
-

7.
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Ved nye aftaler med leverandører m.v. er der stor opmærksomhed på at tage de nødvendige Corona forbehold.
Seks landsdelsforeninger har obligationsbeholdninger på i alt cirka 23 mio. kr. DGI Midtog Vestsjælland har for cirka 13 mio. kr. og DGI Sønderjylland for cirka 5 mio. kr.
Landsorganisationen har en beholdning på cirka 146 mio. kr. Det aktuelle tab på beholdningen svarer til gevinsten de to seneste år.
Tre DGI-huse har lån i lånefonden for i alt 4,4 mio. kr. og to andre huse har trækningsrettigheder for op til 4,5 mio. kr.

Corona. Ekstraordinært statusmøde for landsledelsen.
Hovedbestyrelsen skal drøfte, om der er grundlag for at indkalde landsledelsen til et ekstraordinært Skypemøde med fokus på Corona-krisen og dens konsekvenser for DGI.

Referat:
Hovedbestyrelsen besluttede at indkalde til ekstraordinært statusmøde for landsledelsen med
fokus på Corona-situationen.
8.

Danske Spil. Orientering til tilskudsmodtagerne.
Orientering om regnskab 2019 for Danske Spil samt Danske Spils 10 bud på et mere forsvarligt
spillemarked. Regnskabet er flot og viser en stigning i de samlede udlodningsmidler fra 1.209
mio. kr. i 2018 til 1.274 mio. kr. i 2019.
Bilag:
7.1 Orientering fra Danske Spil
7.2 Danske Spils 10 bud på et mere forsvarligt spillemarked
Referat:
Hovedbestyrelsen tog det udsendte materiale til efterretning.

9.

Eventuelt.
Referat:
HB idrætsteam har drøftet tidsplanen for arbejdet med prioritering af indsatsen inden for de
prioriterede idrætter. Der var enighed om, at der skal foreligge et materiale til politisk behandling på landsledelsesmødet i september.
Mogens Kirkeby oplyste, at man på WHO’s hovedkontor for Europa har stor opmærksomhed på
Corona-krisens konsekvenser for den mentale sundhed. Her spiller fysisk aktivitet en central
rolle som forebyggelsesfaktor. Mogens Kirkeby rundsender materiale til interesserede.

10.

Næste møde:
Skype-møde torsdag den 2. april fra 16.00 til 17.30.
Foreløbig dagsorden:
- Coronakrisen. Status og økonomiske konsekvenser for DGI
- Bevæg dig for livet, cykling. Tillæg til visionsaftale for 2021.
- Evaluering af fordelingsnøglen
- Ansættelsesudvalg administrerende direktør. Code of Conduct
- DGI-byen. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
- DGI-huset Vordingborg. Udpegning af 1 bestyrelsesmedlem
Referat:
Ingen bemærkninger fra hovedbestyrelsen.

11.

Godkendelse af beslutningsreferat.
Referat:
Godkendt.

Steen Tinning
DGI Ledelse & Organisation
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