Til DGI Sydvests bestyrelse
Til orientering for:
• Suppleant Claus Kildemand
• Kritiske revisorer Gitte Ravn og Bent Kirkegård
• Frivillige udvalgsmedlemmer i DGI Sydvest
• Medarbejdere

Referat DGI Sydvest bestyrelsesmøde den 14.1.2020
kl. 17.00-20.00 på Degnevej, Esbjerg Ø
Deltagere:
Henning Kristensen, Lillian Jakobsen, Kirsten Christensen, Merete Lauesen, Torben Haahr,
Torben Thorhauge, Birthe Kristensen
Afbud: Per Lauridsen, Preben D. Hermansen
Ordstyrer: Henning Kristensen, som er ansvarlig for:





Runde dagsordenpunktet godt af.
Formulere en konklusion, evt. i samråd med formanden.
Evaluere på punktet, hvis det giver mening. Ordstyreren vurderer selv.
Tage stilling til, hvorvidt der skal kommunikeres eksternt/internt, herunder hvilken
kommunikationsform.

Dagsorden:
1.
Godkendelse af
dagsorden

Godkendelse af dagsorden:

Opfølgning fra sidste
møde

Opfølgning på:
Mødedatoer og emner er opdateret. Se mødedatoer her

2.
Meddelelser fra
bestyrelsen

Meddelelser v/alle

3.
Meddelelser fra
direktion

v/Birthe Kristensen

4.
Beslutning af
bestyrelsens
forretningsorden

Gennemgang af og godkendelse af forretningsorden
v/Henning Kristensen

Dagsorden er godkendt.

Meddelelser er ikke ført til referat.

Meddelelser er ikke ført til referat.

Forretningsorden for 2019 kan ses her
Forslag til forretningsorden for 2020 her

Forslaget til forretningsorden for 2020 er noget mere omfattende
end 2019 udgaven. Det skyldes, at vi har tilpasset vores
forretningsorden efter det forslag, som DGI’s revisionsselskab
anbefaler til DGI’s hovedbestyrelse.
Forretningsorden for 2020 blev efter en lille ændring i punkt 11
godkendt og underskrevet.
5.
Bestyrelsens
fordeling af
ansvarsområder

v/Henning Kristensen
Bestyrelsens fordeling af ansvarsområder i 2020.
Se 2020 fordelingen her
Da der allerede er årsmøde den 21. april igen, har
formandsskabet besluttet, at vi ikke bruger ret meget tid på
fordeling af roller de første 4,5 måned af 2020. Efter årsmødet vil
vi gå mere i dybden med, hvad hvert enkelt bestyrelsesmedlem
brænder for.

6.
Evaluering af DGI
Sydvests årsmøde i
2019

Evaluering af årsmødet v/Kirsten Christensen

Indledning på
planlægning af vores
årsmøde i april

Vores årsmøde i 2020 bliver tirsdag den 21. april.
Ribe Fritidscenter er booket. Formen bliver lige som sidste år.
Indhold foreslår formandsskabet bliver ”Go Fun”.

Beslutning

Følgende er på valg i 2020
Bestyrelsesformand: Henning Kristensen
Bestyrelsesmedlem: Torben Thorhauge
Bestyrelsesmedlem: Per Lauridsen
Bestyrelsesmedlem: Merete Lauesen
Suppleant: Klaus Kildemand
Kritisk revisor: Bent Kirkegaard

•
•

Hvad gik godt?
Hvad skal forbedres til det kommende årsmøde?

Ovenstående indhold til årsmødet blev godkendt.
7.
Deltagelse i
dialogmøderne
omkring DGI’s 5
fokusområder
Debat

Aftenens hovedtema er kvalificering af vores deltagelse i
nedenstående dialogmøder.
Unge Fællesskaber
Sunde seniorer
Landsplansbaserede idrætter
Idrættens arenaer

16. januar i DGI Huset Vejle
23. januar i DGI Huset i Vejle
30. januar i DGI Huset i Vejle

Følgende er tilmeldt:
16. januar:
Henning, Preben, Torben Thorhauge, Maj-Britt SK, Stine V, Birthe
SK
23. januar:
Lillian, Kirsten, Henning, Preben, Torben H, Gitte S, Maj-Britt SK,
Birthe SK

Side 2

30. januar:
Henning, Lillian, Per, Kirsten, Torben H, Anders, Maj-Britt SK,
Birthe SK
DGI´s årsmøde vedtog i starten af november, at DGI fremover
arbejder med idrætter og fokusområder. Målet er at skabe et
endnu stærkere grundlag for flere aktive, flere medlemmer og
flere frivillige. Fokusområder og idrætter skal tænkes tæt
sammen, således at vi kan skabe endnu mere værdi sammen med
borgere, foreninger og kommuner.
Med afsæt i årsmødebeslutningen har Hovedbestyrelsen inviteret
til 3 dialogmøder.
Der er udsendt to indholdsbeskrivelser:
•

DGI fokusområder - fordi, mener, foreslår

•

Landsplansbaserede idrætter - står for, sådan,
prioriteringer

Tanken er, at både politikere og medarbejdere kan anvende
indholdsbeskrivelserne. Politikere kan særligt hente inspiration i
”DGI mener” og ”DGI foreslår”, og samtidig hente eksempler på
hvad DGI selv gør i ”Sådan arbejder DGI” samt ”DGI arbejder
med”. Medarbejdere kan omvendt hente holdningsmæssig og
politisk begrundelse for det daglige arbejde.
På dialogmøderne skal vi bidrage til, om de udsendte
indholdsbeskrivelser kan anvendes som ”rygrad” i det daglige
arbejde for politikere og medarbejdere.
Hvordan griber vi det an på bestyrelsesmødet?
Vi vil forholde os til den helt overordnede politiske ramme for
henholdsvis DGI idrætter og DGI fokusområder ved en indflyvning
til emnet, gruppearbejde og opsamling i plenum.
Den overordnede rammer for DGI Idrætter er:
DGI Idrætterne skaber udvikling i DGI’s medlemsforeninger og
fællesskaber med både et idrætsfagligt og et foreningsrettet
fokus. DGI har et særligt ansvar for i samarbejde med
medlemsforeningerne og fællesskaberne at fremme en daglig
idrætspraksis, som indeholder glæde, udfordring, sundhed og
fællesskab. DGI Idrætterne arbejder både med udgangspunkt i
foreningernes behov og succeshistorier samt med inddragelse af
viden, analyser og målgrupper. DGI Idrætterne sikrer, at der er
fleksible koncepter, arrangementer, indsatser og
foreningsudvikling, der kan tilpasses lokale forhold. Idrætterne er
dermed grundstenen i DGI’s foreningsrettede arbejde.
Den overordnede rammer for DGI Fokusområder er:
(besluttet på DGI’s årsmøde i 2019)
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DGI Fokusområder skaber bedre forudsætninger for fællesskaber
og øget idrætsdeltagelse for særlige målgrupper. DGI
Fokusområder er konkrete indsatser, der går på tværs af idrætter.
Indsatserne har lav barriere, sikrer let adgang og tilrettelægges i
traditionelle idrætsfaciliteter, byrum og naturen. Prioriteringen af
DGI Fokusområder understreger, at DGI har et særligt
samfundsmæssigt ansvar for at sikre alle befolkningsgruppers
deltagelse i fællesskaber, idræt og motion.
DGI Sydvest vil lægge op til, at relations dannelse bliver
tydeligere i materialet omkring idrætterne.
Ved fokusområderne skal ordet bevægelse indgå i stedet for ordet
”idræt”. Idræt i skolerne skal vægtes endnu højere. Efterskolerne
har forstået konceptet!
Den overordnede formulering omkring ramme for idrætterne er
for tung og for svær at huske. Lix tallet er 62, som er meget
svær.
8.
Kommunesamarbejde
Orientering

v/Henning Kristensen og Birthe Kristensen
-

Esbjerg
Varde
Billund
Vejen
Fanø

Dynamisk opdateret Bilag

9.
Eventuelt

Referent Birthe Kristensen
16.1.2020

Side 4

-

Der arrangeres ikke fælles transport til dialogmøderne.
Der arrangeres fælles togtransport til
bestyrelseskonferencen den 25. januar i Kbh.

