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Hovedbestyrelsesmøde 30. november 2017. Mødenotat
Den nye hovedbestyrelse holdt sit første møde efter årsmødet og havde indledende drøftelser af hovedbestyrelsens prioritering af indsatsområder i 2018 og fordelingen af opgaver og ansvarsområder. Drøftelserne bliver
fortsat – og afsluttet – på det næstkommende hovedbestyrelsesmøde den 14. december.
Opfølgning på DGI’s årsmøde 2017 og årsmøde 2018.
Hovedbestyrelsen glædede sig over en god deltagerevaluering af årsmødet og bemærkede, at det er en god
idé at have én runde workshops med god tid fremfor to – lidt pressede – runder. Hovedbestyrelsen besluttede, at årsmødet i 2018 afholdes i DGI-huset i Århus.
DGI’s nye næstformand Charlotte Bach Thomassen meddelte, at hun er kandidat til posten som ny landsformand for DGI. Den nye landsformand vælges på årsmødet i 2018. Mogens Kirkeby, HB, har tidligere meddelt,
at han også er kandidat.
Socialøkonomisk virksomhed og perspektiver for DGI.
Efter aftale med den tidligere hovedbestyrelse havde direktionen udarbejdet et oplæg om socialøkonomisk
virksomhed og perspektiver for DGI. Socialøkonomiske virksomheder arbejder non-profit, har typisk frivillige
tilknyttet og har et socialt formål. Der skelnes normalt mellem to typer socialøkonomiske virksomheder:



Virksomheder, der arbejder for målgruppen (eller en sag), dvs. virksomheder, der tjener penge eller
genererer viden for at gavne en sag
Virksomheder, der søger at gavne sagen i sig selv ved at arbejde med målgruppen

Hovedbestyrelsen konkluderede, at det udsendte oplæg rummede mange spændende perspektiver og besluttede at udsende oplægget til landsdelsforeningerne og DGI-husene til inspiration. Oplægget vil blive udsendt i
en lettere redigeret version.
DGI-huset Vordingborg.
Hovedbestyrelsen besluttede at bevilge et lån på 2,2 mio. kr. fra DGI’s lånefond til DGI-huset Vordingborg.
Pengene skal anvendes til indkøb af udstyr i forbindelse med opstart af vandhus og fitnessaktiviteter.
Aftale om fordeling af spillehalsmidler.
Søren Møller oplyste, at der er indgået en ny politisk aftale af 30. november vedrørende forvaltning af midler
fra privatejede spilleautomater. Aftalen indebærer, at DGI skal udlodde cirka 22 mio. kr. til lokale idrætsforeninger. Se aftaleteksten her: http://www.skm.dk/media/1556622/endelig-aftaletekst-spillehalsmidlerne.pdf.
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