Til:
 DGI's landsledelse
 DGI's direktion
 Øvrige deltagere i mødet
Til orientering for
 Steen Tinning, DGI Ledelsessekretariat
 Sune Friis Krarup, DGI Ledelsessekretariat
 Peter Mortensen, DGI HR & Organisation
 Lone Bech, DGI Økonomi
 Steen F. Andersen, DGI Jura
 Mellemledere, DGI Landskontor
 DGI Afdelingslederforum
 Ole Dreyer, førstesuppleant HB
 Henrik S. Møller, andensuppleant HB
 PwC v/Michael Nielsson

 Erik Hammer, kritisk revisor
Menna O. Poulsen, kritisk revisor
 Landsdelsforeningernes bestyrelser
 Idrætsledelser, medlemmer af kompetence- og koordineringsgrupper for øvrige idrætter
 Direktører
 Direktøren for Skydebaneforeningen Danmark
Forefindes på DGI.dk
(http://www.dgi.dk/om/fakta/tal-og-referater/referater)

Vingsted, den 12. juni 2017
Hovedbestyrelsesmøde den 9. juni og landsledelsesmøde den 9.-10. juni 2017. Mødenotat
Hovedpunktet på hovedbestyrelsesmødet var forberedelse af landsledelsesmødet. Dette notat
omfatter derfor kun landsledelsesmødet.
På landsledelsesmødet den 9.-10. juni 2017 drøftede man blandt andet ”Demokrati og involvering”, ”Forslag til budget 2018” og ”Værtsrollen ved landsstævne 2017”. Derudover fik landsledelsen en kort orientering om arbejdet med Bevæg dig for livet.
Demokrati og involvering.
Aftenens hovedemne var ”Forholdet mellem opgave, struktur og beslutningsveje”, idet der er
enighed om, at det er DGI’s opgave at styrke medlemsforeningerne ved at støtte arbejdet med
at skabe flere aktive, flere medlemmer og flere frivillige. På denne baggrund skulle landsledelsen drøfte, hvordan vi bedst muligt løser vores opgave:
Kan vi gøre det inden for rammerne af den nuværende struktur, eller
 Er der behov for ændringer af den politiske struktur – i givet fald hvilke?
 Er der behov for ændringer af den administrative struktur – i givet fald hvilke?
 Er der nogle af disse ændringer, som har vedtægtsmæssige konsekvenser – i givet
fald hvilke?
Spørgsmålet blev drøftet i grupper og mødelederne – Mogens Kirkeby og Christina Hedegaard
– valgte at producere en lydfil på stedet. Du kan derfor høre tilbagemeldingerne fra grupperne
her.
Landsledelsen blev efterfølgende bedt om at drøfte fire principper for måden, vi tænker opgaver, struktur og beslutningsveje i DGI i de kommende år. Principperne er foreslået af hovedbestyrelsen og var udsendt med dagsordensmaterialet:




I de kommende år skal vi arbejde for at skabe rammer ”fra oven” og skabe løsninger og
målsætninger ”fra neden”.
De vigtigste beslutningstagere i Bevæg dig for livet er henholdsvis medlemsforeningerne og den enkelte borger. Derfor bør diskussionen om involvering især have fokus
på medlemsforeningerne.
Det er vigtigt, at de der arbejder med at koordinere indsatsen inden for en idræt eller
et strategisk programområde er tæt på arbejdet i medlemsforeningerne og landsdelsforeningernes virkelighed. Det gælder for både medarbejdere, frivillige og folkevalgte.
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Vi skal arbejde videre med at styrke fælles ledelse.

Tilbagemeldingerne fra grupperne kan du høre her.
Som inspirationsmateriale var der forud for mødet udsendt et notat fra direktionen vedrørende
DGI’s duelighed, som du kan finde her, og et notat fra DGI’s administrerende direktør Søren
Brixen vedrørende ”Fremtidig organisering af DGI”, som du kan finde her. Søren Brixen præsenterede grundtankerne i de to oplæg forud for gruppedrøftelserne. Præsentationen kan findes her.
Dagsordenspunktet blev indledt af Annette Vilhelmsen fra HB og medlem af arbejdsgruppen
vedrørende demokrati og involvering. Annette Vilhelmsen brugte en pp-præsentation under
mødet, som du kan finde her.
I det udsendte dagsordensmateriale var der lagt op til, at landsledelsen skulle tage stilling til,
om hovedbestyrelsen i højere grad skal delegere beslutninger til landsledelsen, eller om DGI’s
vedtægter skal ændres, således at landsledelsen får selvstændig beslutningskompetence.
Annette Vilhelmsen opsummerede, at begge synspunkter var til stede i forsamlingen, og at det
i det hele taget var vanskeligt at uddrage klare konklusioner af debatten. Det er nu op til arbejdsgruppen at tage inputtene fra landsledelsen med i de videre drøftelser og vende tilbage til
landsledelsesmødet den 8.-9. september, eventuelt med et forslag til beslutning på årsmødet i
november 2017.
Forslag til budget 2018.
Søren Møller præsenterede hovedbestyrelsens første forslag til budget 2018. Præsentationen
kan findes her. I den efterfølgende debat berørte man blandt andet følgende temaer:







Den foreslåede entrepreneurship-pulje som skal understøtte samarbejdet med innovative foreninger om udvikling af nye organiserings- og aktivitetstilbud. Der var opbakning til forslaget, og det blev aftalt at indarbejde en mulighed for lokalt ejerskab og
medfinansiering for landsdelsforeningerne.
DGI’s internationale arbejde, herunder den internationale ungdomslederuddannelse.
Det stærke pres på stabsfunktionerne, herunder DGI HR & Organisation og DGI Ledelsessekretariat.
Facilitering af arbejdet i landsdelsforeningernes bestyrelser.
IT-omkostningernes andel af det samlede budget.

Debatten viste generel opbakning til at arbejde videre med at styrke fremtidens digitale forening.
Hovedbestyrelsen vil på baggrund af debatten udarbejde et revideret budgetforslag til behandling på landsledelsesmødet den 8.-9. september.
Værtsrollen 2017.
Under punktet ”Idrætspolitisk orientering” gav formanden for DGI Nordjylland, Palle Fogh, en
kort introduktion til den idrætspolitiske betydning af at være værtslandsdelsforening for et
landsstævne. Præsentationen kan findes her.
Varetagelsen af værtsrolle var beskrevet indgående i den udsendte dagsorden:
I alt 200 gæster har takket ja til DGI’s landsstævneinvitation (118 gæster med i alt 82 ledsagere). DGI etablerer et korps af landsstævneværter for de 200 gæster. Gæsterne kan inddeles
i følgende kategorier:
 Landsstævnegæster (hele stævnet, torsdag-fredag eller fredag-lørdag).
 En række gæster som alene tilbydes showbilletter.
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Svendborg Kommune er som kommende landstævnevært inviteret til at overvære
stævnet.
Internationale gæster (inviteret af Gymnastik, Verdensholdet og ISCA).

Alle gæster modtog omkring 1. juni en informationsmail. Af mailen fremgår en række praktiske
informationer omkring f.eks. indkvartering, forplejning, oversigt over deres tilmelding til shows
mv. De gæster, der er tilknyttet en landsstævnevært vil desuden få information om, hvem
værten er samt at værten inden stævnet vil kontakte dem for nærmere afklaring af ønsker og
forventninger.
Ved ankomst vil de gæster, der er indkvarteret, på hotellet få udleveret en stævnepakke med
billetter, VIP-armbånd, stævneprogram, personligt gæsteprogram mv. Administrationen laver
nærmere aftale omkring stævnepakker for øvrige gæster. Landstævnegæsterne (den første
kategori) tilknyttes en landstævnevært, som har følgende rolle:
Værtsrollen. Den enkelte vært får værtskabet for ca. 5-7 gæster. Værtsrollen indebærer:
 At kontakte hver gæst inden stævnet for at få en fornemmelse for gæstens ønsker og
forventninger.
 At være gæstens kontaktperson, hvis der opstår spørgsmål eller problemer før og under
stævnet.
 At være gæsterne behjælpelig, hvis der er ønsker ud over det planlagte. Værten modtager i god tid en oversigt, hvor gæsternes tilmeldingsvalg fremgår.
 At samle gæsterne til særlige arrangementer og udvalgte måltider, hvor det giver mening.
 Værten sikrer, at gæsten har relevante informationer om stævnet, forplejning, transport mv.
 At kontakte Mette Christiansen, 61611172 eller Søren Brixen, 24631115, hvis gæsterne
har spørgsmål eller udfordringer omkring hotel, billetter o. lign.
Den kombinerede værts- og guiderolle indebærer derudover:
 At planlægge og gennemføre en fælles guidet rundtur for værtens gæster. Turen er udbudt fredag den 30. juni fra kl. 10.00 – 13.00. Værten modtager i god tid det samlede
aktivitetsprogram samt forslag til aktiviteter, som kunne være særligt interessante.
Landsledelsen blev præsenteret for forslag til fordeling af værtskabet og for forslag til kommunikationstemaer, metabudskaber og punchlines ved landsstævnet, som alle var udsendt forud
for mødet. Landsledelsen bakkede op om og roste det udsendte materiale – også i forhold til
detaljeringsgraden.
Bevæg dig for livet.
Birgitte Nielsen takkede for deltagelsen ved de politiske møder om Bevæg dig for livet den 18.
og 20. april og orienterede om det igangværende arbejde med indgåelse af kommuneaftaler.
Det blev aftalt, at landsledelsen får mulighed for at drøfte arbejdet med kommuneaftaler. Birgitte Nielsen oplyste i øvrigt, at der nu er opnået enighed om en rabat på 5% ved deltagelse i
fitnessaktiviteter for foreninger, som er medlemmer af både DGI og et specialforbund under
DIF. Det seneste nyhedsbrev vedrørende Bevæg dig for livet kan findes her.
For notatet
Steen Tinning
DGI Ledelsessekretariat

Side 3

