






DGI Sydøstjyllands landsdelsbestyrelse.
DGI Sydøstjyllands idrætsledelser
DGI petanque Idrætsledelse
Suppleanter til landsdelsbestyrelsen
Kritiske revisorer
Medarbejdere
Horsens, den 12. april 2019

DGI Sydøstjylland. Udvidet landsdelsforumsmøde 8. april 2019. Mødenotat.
Deltagere
Der var 29 deltagere. Se deltagerliste.
Punkter til drøftelse:
1. Adfærdsdesign v/ adfærdskonsulent Maja Holm, DGI
Vil du blive klogere på, hvordan du kan bruge viden om menneskets natur og biologi til at
designe løsninger, der kan bidrage til at få mere aktivitet, flere deltagere eller flere medlemmer i foreningerne?
Under dette punkt får du indblik i adfærdsdesign som mindset og metode – hvorfor agerer
vi, som vi gør, og hvorfor er det så svært at ændre vaner og adfærd. Vi kigger på de gode
eksempler og på, hvordan vi kan bruge denne som forening og individ. Og så skal vi naturligvis også selv lave adfærdsdesign, ved at arbejde med løsninger, der taler til urmennesket i os selv og vores målgrupper.
Notat
Maja Holm gennemgik adfærdsdesign som mindset og metode. Se præsentation her
Herefter var der gruppearbejde med overskriften ”Hvordan arbejder vi med at rekruttere
frivillige/medlemmer”
2.

Idrætspolitisk orientering
Landsdelsformanden orienterer, herunder:
 Politisk arbejde med idrætter i DGI Sydøstjylland
 Status på arbejdet med visionskommuner i DGI Sydøstjylland
 Landsstævne 2021
 Medlemstal 2018
Notat
Lene Møller orienterede om det politiske arbejde med idrætterne.
Der er udpeget politisk ansvarlige for hver idrætsledelse således at de fleste idrætter har
en primær og en sekundær politisk ansvarlig.
Det er landsdelsbestyrelsesmedlemmerne Lene Møller, Carsten Jakobsen, Christoffer R.
Svendsen og Kirsten Hansen der er politisk ansvarlige for idrætterne.
De politisk ansvarliges opgave er beskrevet i nedenstående punkter:
• Være idrætsledelsen bindeled til og fra landsdelsbestyrelsen.
• Tydeliggøre DGI's visioner, strategier og målsætninger overfor idrætsledelsen.
• Medvirke ved udarbejdelse af handleplan for idrætten inklusiv mål på fælles DGIkategorier + lokale indsatsområder, herunder budget og prioritering af medarbejderressourcer.
• Følge op på handleplan sammen med idrætsledelsen
• Formidle frivillighedspolitikken overfor idrætsledelsen, herunder forventningsafstemning for den enkelte frivillig
Kontaktforpligtelsen mellem idrætsledelse og politisk ansvarlig er gensidig. Den politisk ansvarlig mødes primært med idrætsledelsen omkring halvårsrapporter og budgetlægning.
Se hvem der er politisk ansvarlig for de enkelte idrætter her

Dan Skjerning orienterede om status på arbejdet med visionskommunerne, som for
alvor har gjort Bevæg dig for livet kendt i offentligheden.
Det primære formål med visionskommunerne er at få aktiveret flere nye målgrupper i foreninger, fællesskaber og bevægelse.
Status på arbejdet i DGI Sydøstjylland:
Kolding.
• Visionskommune fra 1. januar 2019
• Fælles Projektleder: Anette Hvidtfeldt
Horsens:
• Aftale godkendes i byrådet 29. april
• Visionskommune fra 1. maj 2019
• Fælles Projektleder: Casper Due Fogt
Vejle:
• Aftale er under udarbejdelse og forventes godkendt i byrådet 14. august
• Visionskommune fra 1. september 2019
• Fælles Projektleder: Ansættelsesprocedure igangsættes maj
DGI Sydøstjylland er sammen med DGI Nordjylland pilotlandsdelsforening for Bevæg dig
for livet - Parasport og Idræt for sindet, der styrker indsatsen for, at flere borgere med
funktionsnedsættelse og psykiske vanskeligheder får mulighed for at dyrke idræt og være
en del af det lokale foreningsliv.
Status:
• Aftale er netop indgået med Fredericia
• Aftale udarbejdes for Vejle, Horsens og Kolding
• Hedensted afventer
Landsdelsbestyrelsesmedlemmerne Dan Skjerning, Line Læsøe og Vibeke Henriksen er politisk ansvarlige for kommunesamarbejde.
Læs mere om hvad det indebærer at være visionskommune Her
Dan Skjerning ordinerede om forberedelserne til Landsstævne 2021, der foregår i Svendborg den 1. – 4. juli 2021.
Landsstævnet falder denne gang sammen med starten på Tour de France der i 2021 foregår i Danmark – med prolog i København fredag den 2. juli, en etape fra Roskilde til Nyborg lørdag og en etape fra Vejle til Sønderborg søndag. Prologen starter altså dagen efter
åbningen af landsstævnet torsdag den 1. juli.
Konklusionerne på det tidsmæssige sammenfald har været tredelt:
 Sammenfaldet kan have konsekvenser for grupper af potentielle landsstævnedeltagere i enkelte landsdelsforeninger. Samlet set vurderes det, at der ikke er grund til
at ændre på det aftalte mål om at samle 25.000 – 30.000 deltagere.
Sammen med L2021 og Tour de France er der Roskilde Festival. Det kan betyde
mangel på frivillige til landsstævnet, men DGI Fyn er fortrøstningsfulde.


De danske mediers dækning af landsstævnet vil sandsynligvis blive mindre omfattende, da en del af mediernes ressourcer vil blive prioriteret til dækning af Tour de
France. På den anden side vil der være usædvanligt mange internationale medier til
stede i Danmark, mens landsstævnet bliver afviklet. Det kan byde på helt nye muligheder for dækning af landsstævnet.



I forberedelsen af L 2021 skal vi have øje for de nye muligheder, som er opstået
med en Tour de France start i Danmark samtidig med landsstævnet.

Dan opfordrede mødedeltagerne til at fortælle at landsstævnet bliver til noget – vi får et
fremragende stævne med fælles start og fælles afslutning på et stadion.
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Administrationsleder Berit Andersen orienterede om medlemstallene for 2018, der offentliggøres den 9. april.
For DGI Sydøstjyllands vedkommende er vi nu 136.854 medlemmer hvilket er en fremgang
på 3,37 % i forhold til 2017. Det er sammen procentvise fremgang som for DGI samlet.
Læs mere om medlemstallene her
3.

Indledende drøftelse af Budget 2020
Landsdelsbestyrelsen har påbegyndt arbejdet med prioriteringer og forudsætninger for
budgetlægning for 2020.
Der vil på mødet blive orienteret om arbejdet og mødedeltagerne har mulighed for at
komme med input til det videre arbejde med budgettet.
Notat
Dan Skjerning gennemgik prioriteringer og tidsplan for Budget 2020:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Udlodningsmidler fra Danske Spil for 2020 budgetteres ved 1. behandling som
tildelingen for 2019
Fri egenkapital primo 2020 på 1,9 mio. kr.
Driftsbudget 2019 fremskrives
Idrætter og udvikling budgetteres på baggrund af resultat 2018 og forventninger til
2019 samt 2020 med:
- moderate prisstigninger /markedspris
- realistiske budgetter
- overskud på driften herunder udvalgsarbejde.
Budgetretningslinjer 2019 tilrettes og videreføres
Der er målet at resultatet efter indtægter, drift, idrætter og udvikling samlet set
balancerer.
Arbejdet med visionskommuner disponeres fra bunden egenkapital
Realistisk udviklingspulje.
Vækst i medlemstal er har indflydelse på udlodningsmidler.
Tidsbegrænsede ansættelser vurderes (Esport, gadeidræt, outdoor)
Idrætsledelserne kommer til at arbejde med budget 2020 i august/september
Landsdelsforum høres om det endelige budget på møde den 28. oktober 2019.

Udover budgettet, disponerer DGI Sydøstjylland over økonomi til Børn og Unges lige adgang til foreningslivet. Baggrunden er at der på DGI's årsmøde i november 2018 blev besluttet at prioritere en særlig indsats for at styrke børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse. Der blev afsat en pulje på 45. mio. kr. til anvendelse til formålet i perioden 1.
januar 2019 til udgangen af 2023 efter politiske prioriteringer i DGI's landsdelsforeninger.
Det er tanken at pengene, der ikke skal gå til mursten, primært anvendes i samarbejde
med kommunerne der skal bidrage.
Det er ikke kun udsatte børn og unge der er målgruppen, det er alle børn og unge.
DGI Sydøstjyllands andel er 3.579.179 kr.
Landsdelsbestyrelsens drøfter den 23. april det videre arbejde med prioritering af indsatser
i DGI Sydøstjylland.
Udviklingspulje, herunder lokalforeningspulje blev efterfølgende drøftet:
Lokalforeningspuljen er overhalet af DIF og DGIs fælles foreningspulje på 45 mio. kr.
Der vil fortsat være et mindre beløb til lokalforeningspuljen, men der vil fremover blive vurderet om det er DGI eller lokalforeningen der skal afholde udgifter til fælles tiltag.
Læs mere om lokalforeningspuljen for 2019 her
Idrætsledelserne har ikke i tidligere år ansøgt udviklingspuljen væsentligt. Da vi ikke budgetmæssigt kan holde til at afsætte økonomi til en pulje der ikke bliver brugt, vil der i 2020
blive afsat et mere realistisk beløb til udviklingspuljen.
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Der blev spurgt ind til hvad DGI Gadeidræt omfatter. En nærmere beskrivelse kan ses her
Tidsplan for det videre arbejdes med budgettet kan ses her
4.

Eventuelt og evaluering af mødet.
Notat
Der var udbredt tilfredshed med kombinationen af ekstern oplæg og møde.
Oplægget om adfærdsdesign og det efterfølgende gruppearbejde kunne tages direkte i anvendelse i idrætsledelserne og i foreningerne.
Det blev pointeret at det var rigtig godt at teorien blev fulgt op med konkret arbejde på
mødet.

Peer Stokholm
Direktør
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