Årsmøde 2020
Beslutningsprotokollat.

PROTOKOL AF ORDINÆRT ÅRSMØDE 2020 I DGI
Lørdag den 14. november 2020 afholdt DGI ordinært årsmøde i Svendborg Idrætscenter, Ryttervej
70, 5700 Svendborg.
•
•

Der blev udtalt mindeord for Helle Olsen og Hans Jørgen Lørup.
Der blev sendt en hilsen til DGI’s protektor, Hendes Majestæt Dronningen.

1. Valg af dirigenter
Som dirigenter valgtes Annette Vilhelmsen og Hans Jørgen Hvitved, som konstaterede, at årsmødet
var lovligt indkaldt.
Det elektroniske afstemningssystem blev afprøvet.
2. Aflæggelse af beretning
Landsformand Charlotte Bach Thomassen aflagde mundtlig beretning.
Årsmødet blev suspenderet
Kulturminister Joy Mogensen talte til årsmødet.
Charlotte Bach Thomassen kvitterede for Kulturministerens tale.
Årsmødet blev genoptaget
Beretningen blev debatteret. Følgende gik på talerstolen:
Claus Klaris, DGI Sønderjylland, takkede for en god og inspirerende beretning og opfordrede blandt
andet til, at DGI sørger for at gribe de nye aktiviteter og arenaer, som opstår som følge af CovidCovid-19. Der er et stort potentiale.
Susanne Jensen, DGI Fyn, kommenterede blandt andet på udsagnet, at DGI er børnenes idrætsorganisation. Bevægelsesglæde skal i fokus; er der ikke fortsat alt for meget fokus på at stille det
bedste hold og nå de bedste resultater? Hun opfordrede også til, at det bliver undersøgt, hvad det
er for en kategori af medlemmer, man evt. har mistet som følge af Corona-restriktionerne. Er de
stoppet, eller er de måske begyndt i andre fællesskaber?
Charlotte Bach Thomassen samlede op og kvitterede for indlæggene.
Gitte Tinning Madsen, DGI Fyn, kvitterede for beretningen samt tankerne om fælles kraft i DGI og
fremhævede Politisk Forum som et forum med stort potentiale. Desuden fremhævede hun den
tætte og proaktive kontakt, som DGI Fyn har med medlemmer; det har resulteret i mange nye kontakter og opgaver og også i nye medlemsforeninger.
Lars Engeborg, DGI Midtjylland, takkede for en flot beretning og en stemningsfuld tale af Kulturministeren. Han fremhævede blandt andet vigtigheden af at vi bliver klogere på, hvordan vi får fat i
dem som ikke er aktive og ikke er medlemmer af en forening.

Poul Fremmelev, DGI Sydøstjylland, takkede for beretningen. Han opfordrede blandt andet til, at
man også fremhæver/anerkender nogle af de skoler, som faktisk er lykkedes godt med at indføre
45 minutters bevægelse i løbet af skoledagen.
Charlotte Bach Thomassen gik på talerstolen og kvitterede for indlæg og input.
Charlotte Bach Thomassen læste returhilsen fra Kongehuset op.
Årets træner
Hanne Lene Haugaard fra DGI Hovedbestyrelse overrakte prisen som Årets træner til Zeshan Yusaf
fra Fightworld i Valby.
Hanne Lene Haugaard orienterede om nyindstiftet pris, der vil bliver overrakt fra og med DGI Årsmøde 2021 - Årets unge iværksætter. Den vil gå til unge, der på en ny og engagerende måde får
flere unge med ind i vore foreningsfællesskaber. Det er et af resultaterne af DGI’s samarbejde med
pensionsselskabet Velliv om stærkere foreningsfællesskaber for de 15-19-årige.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2019
til godkendelse
Jens Otto Størup fremlagde det reviderede regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2019
virtuelt.
Regnskabet blev godkendt med følgende resultat:
For:
Imod:
Undlader at stemme:

164
0
1

Det godkendte regnskab kan ses her.
4. Indkomne forslag
Forslag om evaluering af fordelingsnøglen
Lars Høgh fremlagde forslaget om evaluering af fordelingsnøglen virtuelt.
Forslaget blev vedtaget med følgende resultat:
For:
Imod:
Undlader at stemme:

166
0
4

Det vedtagne forslag kan ses her.
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Forslag om god ledelsespraksis i DGI
Nels Petersen fremlagde forslaget om god ledelsespraksis i DGI.
Forslaget blev vedtaget med følgende resultat:
For:
Imod:
Undlader at stemme:

164
2
5

Det vedtagne forslag kan ses her.
Forslag til nye vedtægter i DGI
Charlotte Bach Thomassen fremlagde forslaget til nye vedtægter i DGI.
Gitte Madsen, DGI Fyn, gik på talerstolen og kommenterede på §5, stk. 3;
Det er ikke et demokratisk problem men et politisk problem, at antallet af delegerede reduceres fra
300 til 200, hvis årsagen sker på baggrund af, at landsdelsforeningerne ikke kan besætte alle deres
pladser – der må kunne findes en mere ambitiøs fortælling.
Hun bemærkede, at idrætterne er repræsenteret gennem landsdelsforeningerne og hovedbestyrelsen – vi er alle idrætter.
Erik Hammer, DGI Nordsjælland, gik på talerstolen og kommenterede på § 5;
Det er fornuftigt at reducere antallet af delegerede og indføre mulighed for elektronisk afstemning.
Han stillede ændringsforslag vedr. §5 stk. 9, idet det blev foreslået, at formuleringen ”Kun fremmødte har stemmeret,…” slettes. Så der blot står, at ”Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.”
Lars Møller, Fodboldledelsen, gik på talerstolen og kommenterede på §5, stk. 3;
Han beklagede bortfaldet af landsudvalgsformændenes adgang til stemmeret men går ind for debat
og havde gerne set, at idrætterne var blevet inddraget i processen.
Charlotte Bach Thomassen kvitterede for indlæggene.
Ændringsforslaget til § 5 stk. 9 blev sat til afstemning og kan ses her.
Ændringsforslaget til § 5 stk. 9 blev vedtaget med følgende resultat:
For:
Imod:
Undlader at stemme:

77
73
20

Forslaget til nye vedtægter inkl. det netop vedtagne ændring blev sat til afstemning.
Forslaget til nye vedtægter blev vedtaget med følgende resultat:
For:
Imod:
Undlader at stemme:

145
17
7

Det vedtagne forslag kan ses her.
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5. Fremlæggelse af forslag til DGI’s budget 2021 til godkendelse
Jens Otto Størup fremlagde forslag til DGI’s budget 2021 virtuelt.
Forslaget blev vedtaget med følgende resultat:
For:
Imod:
Undlader at stemme:

164
0
0

Det vedtagne budget 2021 kan ses her.
6. Valg
Valg af formand. Valget gælder for 2 år.
Charlotte Bach Thomassen gik på talerstolen.
Charlotte Bach Thomassen blev genvalgt til formand med følgende resultat:
For:
Imod:
Undlader at stemme:

158
0
8

Valg af tre hovedbestyrelsesmedlemmer. Valget gælder for 2 år.
Hanne Lene Haugaard, Pia Allerslev, Dan Skjerning og Hans Henrik Heming gik alle på talerstolen.
Hanne Lene Haugaard:
Dan Skjerning:
Pia Allerslev:
Hans Henrik Heming:

152
148
127
68

Charlotte Bach Thomassen gik på talerstolen med lykønskninger til de valgte kandidater.
Valg af første- og andensuppleant til hovedbestyrelsen. Valget gælder for 1 år.
Claus Klaris og Rasmus Munch gik på talerstolen.
Claus Klaris:
Rasmus Munch:

94
68

Valg af 1 kritisk revisor. Valget gælder for 2 år.
Lars Mandrup blev valgt med klapsalver.
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