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Vingsted, den 20. marts 2017
Hovedbestyrelsesmøde den 10. marts 2017. Mødenotat.
eSport.
Hovedbestyrelsen drøftede DGI’s arbejde med eSport på grundlag af en indstilling fra direktionen. Direktionen indstillede, at der indgås en samarbejdsaftale mellem DGI og eSport Danmark, da der er et fint match mellem værdierne i eSport Danmark og DGI. Det er direktionens
opfattelse, at et sådant samarbejde kan bidrage til at styrke og udvikle foreningslivet i Danmark ved at indarbejde foreningslivets folkeoplysende kvaliteter i den elektroniske sport. Direktionen anbefalede, at DGI prioriterer en indsats på fire områder: Foreningsudvikling, uddannelse, turneringsvirksomhed og skoleområdet. Endelig var det direktionens indstilling, at
DGI afsætter 0,5 årsværk i 2017 til at koordinere arbejdet med at etablere eSport i DGI. Midlerne anvendes til ansættelse af en projektleder for eSport, som kan have arbejdsplads i en
landsdelsforening. En af opgaverne vil i første omgang være at udarbejde et forslag til en flerårig indsats på området. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig indstillingen, og direktionen blev bemyndiget til at prioritere mellem 0,5 og 1,0 årsværk til koordineringen af arbejdet med at
etablere eSport i DGI. Hovedbestyrelsen bad om en begrundet tilbagemelding, når direktionen
har afklaret prioriteringen.
Besøgsrunde til landsdelsforeningerne.
Landsformand Søren Møller og den administrerende direktør, Søren Brixen, foreslog at de i
fællesskab gennemfører en besøgsrunde til landsdelsforeningerne i september og oktober måned 2017. De to vil gerne mødes med bestyrelsen samt direktør og afdelingsledere i den enkelte landsdelsforening. Dagsordenspunkterne vil være ”Bevæg dig for livet” og ”DGI’s duelighed” samt punkter som landsdelsforeningen ønsker på dagsordenen.
Hovedbestyrelsen tilsluttede sig forslaget, og det blev aftalt, at dagsordenen for hver enkelt
møde sendes til hovedbestyrelsen til orientering. Hovedbestyrelsens medlemmer vil deltage i
møderne i det omfang, de har mulighed for det.
Landsledelsesmøde den 10.-11 marts 2017. Mødenotat.
Birgitte Nielsen, som var mødeleder, indledte med en særlig velkomst til Dan Skjerning, nyvalgt formand for DGI Sydøstjylland, Bruno Lundgaard Hansen, kommende formand for DGI
Midt- og Vestsjælland, Hans Henrik H. Heming, politisk leder for DGI Svømning og Niels Christian Sofienberg Pedersen, håndboldstrategisk gruppe, som alle deltog i et landsledelsesmøde
for første gang. Endvidere en særlig velkomst til Jette Holt, DGI Nordjylland, som deltog i mø-
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det som medlem af arbejdsgruppen for demokrati og involvering og til Frank Mosgaard Kristiansen, nyansat direktør i DGI Vestjylland. Traditionen tro blev mødet herefter indledt med en
idrætspolitisk orientering, v. landsformanden.
Idrætspolitisk orientering.
Landsformandens idrætspolitiske orientering indeholdt tre hovedpunkter
 Den politiske aftale om udlodningsmidler er faldet på plads. Det medfører en forøgelse
af DGI’s andel af udlodningsmidlerne på cirka 10 mio. kr. om året og et mere stabilt niveau for tildelingen til DGI de kommende år.
 Møder om dagpengemodtagere og efterlønnere, som laver frivilligt arbejde. Det er
DGI’s holdning, at frivilligt ulønnet arbejde i en almennyttig forening aldrig må medføre
træk i sociale ydelser.
 Bandepakke og regler for skydning. Der bliver sandsynligvis krav om vandelsgodkendelse, hvis man vil dyrke skydning. Model udarbejdes sammen med organisationerne.
Det vil blive ledsaget af krav om instruktøruddannelse hvor organisationerne også vil
blive inddraget i den konkrete udformning.
Søren Møllers samlede præsentation kan findes her.
Samarbejde mellem Badminton Danmark og DGI Badminton.
Badminton Danmark og DGI Badminton har drøftet en samarbejdsmodel for alle bredde- og
udviklingsaktiviteter samt konkurrenceaktiviteter. Forud for mødet var der udsendt et udkast
til samarbejdsdokument, som definerer rammen for et tættere samarbejde og beskriver organiseringen.
Hovedbestyrelsens kontaktperson til DGI Badminton, Nels Petersen, indledte punktet og understregede, at det er de to formænd for organisationerne, som står bag de forstærkede samarbejdsbestræbelser, og at initiativet har hovedbestyrelsens fulde opbakning. Landsformanden for DGI Badminton, Preben Buchholtz, gjorde herefter nærmere rede for baggrund og hensigter med initiativet - præsentationen kan findes her – og direktøren for DGI Idræt & Motion,
Karen Friis Nielsen, gjorde nærmere rede for indholdet af det udsendte udkast til dokument.
Præsentationen kan findes her.
I den efterfølgende debat blev der blandt andet peget på, at





Vi skal have fokus på at fastholde landsdelsforeningernes indtægtsmuligheder
Begreber som ”brugere” og ”kunder” bringer os væk fra det frivillige foreningsliv
Dette kan være første skridt på en rejse, som bringer os tæt på en fremtidig fusion.
Hvad gør det ved os?
Behov for en tydeligere beskrivelse af hvordan brugerne/badmintonklubberne vil få fordel af aftalen

Nels Petersen takkede for de konstruktive bidrag, som vil præge det videre arbejde med at udarbejde et endeligt dokument, som det er planen at vedtage den 10. juni 2017 på et fælles
møde mellem Badminton Danmark og DGI Badminton.
Demokrati og involvering.
Medlem af arbejdsgruppen for demokrati og involvering, Annette Vilhelmsen, indledte med at
præcisere, at aftenens drøftelse havde fokus på forholdet mellem opgaver, struktur og beslutningsveje – med Bevæg dig for livet som en velegnet case for drøftelsen. Annette Vilhelmsens
indledende oplæg kan findes her.
Birgitte Nielsen og Søren Møller lagde op til drøftelsen med to indlæg. Birgitte Nielsen talte om
de opgaver og udfordringer, som DGI står over for i arbejdet med Bevæg dig for livet de kommende tre til fem år. Birgitte Nielsens oplæg kan findes her.
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Søren Møller talte om de opgaver og udfordringer, som DGI i øvrigt står over for de kommende
tre til fem år. Søren Møllers oplæg kan findes her.
Der blev herefter lagt op til drøftelser i grupper, hvor henholdsvis formænd for landsdelsforeninger, repræsentanter for landsudvalg og lignende og direktører var i hver deres gruppe.
Grupperne blev bedt om at drøfte to spørgsmål:
1. Hvilke strukturer og beslutningsveje skal vi have i DGI for at lykkes med arbejdet for
Bevæg dig for livet?
2. Hvilke strukturer og beslutningsveje skal vi have i DGI for at lykkes med DGI’s øvrige
arbejde?
Gruppearbejdet blev samlet op i plenum, i en form hvor alle grupper præsenterede et par få
centrale punkter fra gruppearbejdet. En uredigeret udgave af gruppernes skriftlige tilbagemeldinger kan findes her.
Annette Vilhelmsen takkede afslutningsvis for de mange konstruktive bidrag og lovede at arbejdsgruppen vedrørende demokrati og involvering vil vende tilbage med udspil frem mod
landsledelsesmødet den 9.-10. juni 2017.
DGI’s landsstævne 2017.
Søren Møller gav en kort status for arbejdet med L 2017 og understregede, at det fortsat er
vigtigt at holde fokus på arbejdet med rekruttering af deltagere. Søren Møllers præsentation
kan findes her.
DGI’s arbejde med målstyring.
Karen Friis Nielsen og Troels Rasmussen indledte med at præsentere en model for DGI’s arbejde med målstyring som omfatter tre niveauer:
1. Antal medlemmer i DGI og antal idrætsaktive.
2. Mål for fælles indsatser inden for de prioriterede idrætter, de strategiske programområder og særligt prioriterede indsatser. Udvalgte kategorier er fælles. Kategorierne omfatter koncepter og produkter som landsdelsforeningerne kan prioritere og sammensætte
med udgangspunkt i lokale medlemsforeningers behov.
3. Afdelingsmål og individuelle mål og handlinger.
Landsledelsen tilsluttede sig modellen, og det blev aftalt, at der vil blive udarbejdet en tegning
eller lignende, som tydeligt illustrerer, hvordan modellen vil fungere – også i forhold til det politiske niveau i landsdelsforeningerne.
Administrationen vil på denne baggrund arbejde videre med implementering af modellen. Den
indledende præsentation kan findes her.
Fremtidig organisering af arbejdet med øvrige idrætter.
Lars Høgh fra hovedbestyrelsen, Flemming Poulsen som er direktør i DGI Østjylland og Karen
Friis Nielsen, direktør for DGI Idræt & Motion indledte med at præsentere et forslag til model
for den fremtidige organisering af arbejdet med øvrige idrætter. Landsledelsen blev herefter
bedt om at udtale sig om følgende:
Modellen bygger på den forudsætning, at en idrætsledelse og en landsdelsforening sammen
påtager sig ansvaret for en idræt i hele DGI, både politisk og administrativt. Det betyder
blandt andet, at
 Landsdelsbestyrelsen har det politiske ansvar for den pågældende idræt i hele DGI og
skal dermed tage aktuelle politiske emner vedrørende den pågældende idræt op til
drøftelse med andre landsdelsforeninger
 I praksis understøttes idrætten administrativt af en eller meget få landsdelsforeninger
 Al økonomi vedrørende en øvrig idræt indgår i et lukket kredsløb
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Landsledelsen kunne tilslutte sig den foreslåede model men kunne ikke bakke op om den foreslåede fordeling af den økonomiske ramme. Både DGI Sønderjylland (som er vært for DGI Atletik) og DGI Sydvest (som er vært for DGI Dans og Musik) bemærkede, at det ikke er muligt
for en idrætsledelse at løse sine opgaver for de foreslåede 20.000 kr. årligt.
Lars Høgh fra hovedbestyrelsen konkluderede, at der vil blive arbejdet videre med at implementere den foreslåede model, og at der nødvendigvis må findes en løsning på de problemstillinger vedrørende økonomien, som der blev peget på.
Det blev endvidere konkluderet, at den nye model bør evalueres løbende, hvis den bliver indført. Det er ikke tilstrækkeligt med en evaluering efter tre år.
Den indledende præsentation til punktet kan findes her.
Forslag til strategi for det strategiske programområde ”sundhed”.
Hanne Lene Haugaard fra hovedbestyrelsen og Anne Sofie Juul Adolfsen fra DGI Lab præsenterede det udsendte strategiforslag, herunder DGI’s sundhedsbegreb:
Via idrætsfællesskaber og idrætsaktiviteter ønsker DGI at fremme sundhed såvel som forebygge sygdom inden for det fysiske, sociale og mentale område. Således er DGI fokuseret på
at skabe fællesskaber og give gode motionsvaner til danskerne, med henblik på at fremme
danskernes oplevelse af social, mental og fysisk velbefindende.
Der var generel opbakning til forslaget og til beskrivelsen af målgrupper og metoder. Den indledende præsentation kan findes her.
Næste møde.
Søren Møller oplyste, at hovedbestyrelsen har besluttet at afholde en fælles reception for at
markere landsformandens 60 års fødselsdag og den administrerende direktørs 50 års fødselsdag. Receptionen vil blive afholdt i DGI-byen den 9. juni 2017. Landsledelsesmødet den 9.-10.
juni afholdes derfor i DGI-byen og ikke som planlagt i Vingsted hotel & konferencecenter.
Eventuelt.
Birgit Langelund, formand for DGI Sønderjylland, oplyste, at dette var hendes sidste landsledelsesmøde og takkede for oplevelser og samarbejde undervejs.
Margit Ølgod, formand for DGI Midt- og Vestsjælland, oplyste at dette var hendes sidste landsledelsesmøde og takkede for oplevelser og samarbejde undervejs.
Søren Møller takkede dem begge for godt samarbejde og for indsatsen gennem årene.
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