Til:
◼ DGI's landsledelse
◼ Næstformænd i DGI’s landsdelsforeninger
◼ Repræsentanter for de landsdelsbaserede idrætter
◼ Direktører i DGI’s landsdelsforeninger
◼ DGI's direktion
◼ Øvrige deltagere i mødet

Landsledelsesmøde den 14. marts 2020. Mødenotat

Ifølge landsledelsens forretningsorden har DGI Ledelse & Organisation ansvar for, at de inviterede til landsledelsesmøderne orienteres om de væsentligste aftaler og indstillinger fra møderne.
Landsledelsesmødet den 14. marts blev på grund af Corona situationen afviklet som Skypemøde og den følgende orientering omfatter følgende emner fra mødet:
•
•
•
•
•
•

Forslag til budget 2021
Evaluering af fordelingsnøglen
DGI Landsstævne 2021 i Svendborg
DGI Landsstævne 2025
Arbejdet med fokusområder og prioriterede idrætter
Prioriterede idrætter og landsdelsbaserede idrætter

Forslag til budget 2021.
DGI’s landsformand, Charlotte Bach Thomassen (CBT), oplyste, at hovedbestyrelsen på mødet
i Politisk Forum den 24. januar havde aftalt tre politiske sigtelinjer med formændene for landsdelsforeningerne:
-

Budgettet skal være i balance – i praksis betyder det, at det budgetterede resultat skal
ligge mellem plus 2 mio. kr. og minus 2 mio. kr.
Antal årsværk finansieret af DGI landsplan skal ikke stige.
Der skal prioriteres midler til særlig understøttelse af landsdelsforeningernes kommunesamarbejde.

På dette grundlag vil administrationen udarbejde budgetforslag til behandling på hovedbestyrelsens møder den 21. april og den 19. maj. Hovedbestyrelsen vil præsentere sit forslag til
budget 2021 på møde i Politisk Forum den 3. juni 2020.
Evaluering af fordelingsnøglen.
På DGI’s årsmøde i 2015 blev der vedtaget en ny fordelingsnøgle, som omfatter fem elementer: Et grundtilskud, et medlemstilskud, et tilskud pr. enstrenget medlemsforening, et tilskud
pr. flerstrenget medlemsforening og et tilskud pr. indbygger. Fordelingsnøglen indeholder to
reguleringsmekanismer:
•
•

Tilskuddet til den enkelte landsdelsforening reguleres en gang årligt på baggrund af udviklingen i antal medlemmer, antal foreninger og antal indbyggere det foregående år.
Satserne for de fem elementer i fordelingsnøglen reguleres en gang årligt med samme
procentsats som udviklingen i det samlede tilskud til DGI fra Danske Spil.

Det blev også vedtaget at evaluere den nye fordelingsnøgle i 2021.
På denne baggrund vedtog Politisk Forum den 24. januar et kommissorium for en arbejdsgruppe, som skulle drøfte den kommende evaluering. Arbejdsgruppen blev sammensat af fire
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landsdelsforeningsformænd, landsformanden for DGI og yderligere en repræsentant for hovedbestyrelsen.
På landsledelsens møde forelagde Charlotte Bach Thomassen en enig indstilling fra arbejdsgruppen med følgende ordlyd:
”Arbejdsgruppen har fået udarbejdet forskelligt datamateriale, som blandt andet belyser udviklingen i landsdelsforeningernes medlemstal, udviklingen i fordelingsnøgletilskuddet og fordelingsnøgletilskuddets andel af de samlede indtægter i landsdelsforeningerne.
Arbejdsgruppen har ikke identificeret skævheder eller andre problemstillinger, som oplagt begrunder en ændring af fordelingsnøglen i 2020. Arbejdsgruppen er opmærksom på, at fordelingsnøglen var fuldt indfaset ved udgangen af 2018, og at satserne for 2020 blev reguleret på
baggrund af medlems- og indbyggertal for 2018.
Arbejdsgruppen indstiller til Hovedbestyrelsen, at fordelingsnøglen evalueres i 2023, og at
eventuelle justeringer i fordelingsnøglen på baggrund af evalueringen implementeres i budget
2025.
Arbejdsgruppen er opmærksom på, at en udskydelse af evalueringen af fordelingsnøglen til
2023 forudsætter en beslutning om dette på årsmødet i 2020.”
Landsledelsen bakkede op om indstillingen, og hovedbestyrelsen vil tage endeligt stilling til
indstillingen på sit møde den 2. april. Alt peger på, at evalueringen af fordelingsnøglen vil blive
gennemført i 2023, og ikke i 2021.
DGI Landsstævne 2021 i Svendborg.
Direktøren for DGI Fyn, Hans Sørensen, fortalte, at DGI Fyn arbejder med at tilrettelægge en
informations- og oplevelsesdag i Svendborg, lørdag den 16. maj, fra kl. 10 – 16. Dagen er
målrettet landsdelsforeningernes bestyrelsesmedlemmer, landsstævneambassadører, idrætsledelser, hovedbestyrelsen og andre kernepersoner i forhold til L2021. Yderligere information
med mulighed for tilmelding vil blive udsendt snarest muligt.
DGI Landsstævne 2025.
DGI har modtaget en ansøgning fra Vejle kommune om at blive vært for DGI Landsstævne
2025. Ansøgningen vil i første omgang blive drøftet mellem DGI og Vejle Kommune på administrativt niveau. Ansøgningen vil derefter blive behandlet af DGI’s hovedbestyrelse i løbet af
foråret.
Arbejdet med fokusområder og prioriterede idrætter.
På baggrund af dialogmøderne i januar måned har administrationen arbejdet videre med materialet fra dialogmøderne, blandt andet på en fælles arbejdsdag for alle ledere i DGI, den 3. februar 2020. HB team for fokusområder og HB idrætsteam har på denne baggrund udarbejdet
reviderede kortfattede beskrivelser af de enkelte fokusområder og prioriterede idrætter med
fire forpligtende fællesnævnere som fælles indledning:

•
•
•

Side 2

Vi prioriterer kontakten til medlemsforeningerne ved at skabe og vedligeholde en god
relation. Det betyder i praksis, at alle landsdelsforeninger har en strategi for foreningskontakt.
Vi tager udgangspunkt i foreningernes hverdag og understøtter udviklingen i foreningen
i en lokal kontekst og ud fra både behov og potentiale. Det betyder i praksis, at vores
fælles koncepter kan tilpasses lokale forhold.
Vi faciliterer netværk og samarbejde på tværs af lokale aktører (f.eks. idrætsforeninger
og kommuner) med foreningen i centrum. Det betyder i praksis, at den viden, som findes lokalt, kan bringes i spil hos andre – lokalt og nationalt.

•

Vi bringer vores faglighed i spil på baggrund af viden om effekten af vores indsatser.
Det betyder i praksis, at der udføres en løbende evaluering, analyse og vidensdeling på
tværs af landsdelsforeninger og medlemsforeninger.

Landsledelsen kommenterede formuleringen af de fire fællesnævnere. Formuleringerne vil
blive justeret og efter behandling i DGI Chefforum vil et endeligt forslag blive fremlagt til kommentering i Politisk Forum og efterfølgende beslutning i hovedbestyrelsen, i april måned.
Landsledelsen drøftede også de reviderede kortfattede beskrivelser af de enkelte fokusområder
og prioriterede idrætter. Enkelte af beskrivelserne vil blive justeret og efter behandling i DGI
Chefforum vil alle beskrivelser blive fremlagt til kommentering i Politisk Forum og efterfølgende beslutning i hovedbestyrelse, i april måned.
Prioriterede idrætter og landsdelsbaserede idrætter.
På DGI’s årsmøde i 2013 blev det vedtaget, at DGI arbejder med prioriterede idrætter. Det indebærer, at både landsplan og alle landsdelsforeninger arbejder med de pågældende idrætter.
Beslutningen blev bekræftet på årsmødet i 2015, og DGI arbejder i dag med 10 prioriterede
idrætter: Badminton, cykling, fitness, fodbold, gymnastik, håndbold, løb & gang, skydning,
svømning og tennis.
DGI arbejder i dag også med 11 idrætter, som er organiseret med forankring i en landsdelsforening, som er vært for en eller flere af disse idrætter. Årsmødet prioriterer særlige midler til
dette arbejde, og i 2020 er der budgetteret cirka 6,3 mio. kr. til arbejdet med de 11 ”landsdelsbaserede idrætter”: Atletik, basketball, bordtennis, bowls, dans & musik, hundesport,
kampidræt, krocket, krolf, petanque og volleyball.
DGI arbejder også med eSport, floorball og kano & kajak. De er i dag organiseret og finansieret på tre forskellige måder og er hverken prioriterede idrætter eller landsdelsbaserede idrætter.
På landsledelsesmødet blev det aftalt, at hovedbestyrelsen udarbejder et konkret forslag vedrørende organisering og finansiering af de tre idrætter, således at eSport bliver en prioriteret
idræt og floorball og kano & kajak bliver landsdelsbaserede idrætter. Hovedbestyrelsens forslag vil blive drøftet på mødet i Politisk Forum den 3. juni 2020.
Steen Tinning
DGI Ledelse & Organisation
20. marts 2020

Side 3

