






DGI Sydøstjyllands landsdelsbestyrelse.
DGI Sydøstjyllands idrætsledelser
DGI petanque Idrætsledelse
Suppleanter til landsdelsbestyrelsen
Kritiske revisorer
Delegerede fra DGI Sydøstjylland til DGI’s årsmøde

Horsens, den 04. november 2019

DGI Sydøstjylland. Udvidet landsdelsforumsmøde 28. november 2019. Mødenotat.
Deltagere
Der var 22 deltagere. Se deltagerliste.
Kommissorium for landsdelsforum i DGI Sydøstjylland. Se her.

Punkter til drøftelse:
2.

DGI’s årsmøde 2. november 2019
Gennemgang af dagsorden og praktiske forhold ved DGI’s årsmøde lørdag den 2. november 2019 i DGI-byen, København, herunder indkomne forslag og kandidater til valgene.
Læs mere om årsmødet, herunder præsentation af kandidater til valgene her
Dagsordenmateriale sendes pr. mail til alle tilmeldte deltagere til årsmødet i uge 42.
Materialet vil blive tilsendt øvrige mødedeltagere i starten af uge 44
Bilag
DGI Årsmøde. Årsmødemateriale (udsendes på mail)
Notat
Dagsorden og praktiske forhold blev gennemgået.
Forslag vedrørende prioritering af DGIs Fokusområder samt kandidater til valgene blev
særligt drøftet

3.

DGI Sydøstjyllands årsmøde 21. november 2019
Gennemgang af dagsorden og forløb for DGI Sydøstjyllands årsmøde den 21. november på
Vingsted Hotel- og Konferencecenter, herunder valg og eventuelt indkomne forslag.
Bilag
Foreløbig dagsorden til DGI Sydøstjyllands årsmøde 21. november 2019
Notat
Dan Skjerning gennemgik dagsordenen.
Der er ikke indkommet forslag til behandling på årsmødet.
Landsdelsbestyrelsen forslår uændrede kontingentsatser.
Der mangler stadig kandidater til den ledige bestyrelsespost for 1 år samt til posten som
første suppleant. Alle der er myndige og medlem af en af DGI Sydøstjyllands medlemsforeninger kan stille op, også til de poster hvor der er kandidater.

4.

Høring om Budget 2020
På udvidet landsdelsforumsmøde den 8. april 2019 var der orientering og efterfølgende
drøftelse af prioriteringer og forudsætninger for budgetlægning for 2020. Se mødenotat
På baggrund af drøftelserne den 8. april, er der arbejdet videre med budgettet som bliver
tredjebehandlet i landsdelsbestyrelsen den 28. oktober umiddelbart forud for mødet i
landsdelsforum.
Budget gennemgås og drøftes på mødet inden endelig godkendelse og orientering på DGI
Sydøstjyllands årsmøde 21. november.
Notat
Dan Skjerning gennemgik forslag til budget for 2020, herunder særlig prioriteringer.
Budgettet udviser et resultat efter disponeringer på -463 tkr.
Målet for Budget 2020 er et budget i balance. Henset til at det forventede årsresultat for
2019 peger på et resultat, som er cirka 992 tkr. bedre end budgetteret, har landsdelsbestyrelsen besluttet at en del af mindreforbruget i 2019 kan finansiere underskuddet i
Budget 2020.
Landsdelsforum tog gennemgangen til efterretning. Budget 2020 er hermed godkendt
Der orienteres om budgettet på DGI Sydøstjyllands årsmøde den 21. november 2019
Bilag:
3.1. Godkendt Budget 2020.

5.

Orienteringer
Status på visionskommuner i regi af Bevæg dig for livet.
Notat
Peer Stokholm orienterede om status på arbejdet med visionskommuner.
Læs mere om Visionskommuner og sammendrag af de enkelte visionsaftaler på Bevæg dig
for livets hjemmeside. Klik her.

6.

Eventuelt.
Notat
Intet til notat
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