 DGI Sydøstjyllands landsdelsbestyrelse.
 DGI Sydøstjyllands ledergruppe
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Horsens, den 29. oktober 2018
DGI Sydøstjylland – Landsdelsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2018. Referat
Deltagere:
Dan Skjerning
Lene Møller
Ingvard Nørgaard
Carsten Jacobsen
Christoffer Riis Svendsen
Kirsten Hansen
Peer Stokholm
Afbud
Tanya Løwenstein

Godkendelse af dagsorden og opfølgning:
1.

1Godkendelse af dagsorden og opfølgning.
.
Referat
Opfølgning sker under dagsordenens punkter.
Dagsordenen blev godkendt.

Punkter til drøftelse:
2.

Budget 2018. Estimat 2
Landsdelsbestyrelsen skal drøfte estimat 2 for årsresultat 2018. Estimatet er baseret på
årets 3 første kvartaler.
Referat
Direktør Peer Stokholm gennemgik estimatet for årsresultat 2018.
Det er direktørens vurdering at budgettet bliver overholdt.
Landsdelsbestyrelsen tog estimatet til efterretning.
Bilag:
2.1 Estimat 2018

3.

Forslag til Budget 2019.
Landsdelsbestyrelsen skal drøfte forslag til budget 2019. Budgetforslaget er udarbejdet på
baggrund af landsdelsbestyrelsens pejlemærker i forbindelse med anden behandling af
budgettet på møde den 9. oktober 2018.

Referat
Peer Stokholm gennemgik tilretninger og ønsker til budgetforslaget.
Tilretningerne er foretaget på grundlag af landsdelsbestyrelsens pejlemærker under anden behandling af budgettet.
Landsdelsbestyrelsen godkendte tilretninger og ønsker, der indarbejdes i budgettet.
Budget 2019 godkendes endelig på landsdelsbestyrelsesmøde den 5. november efter
høring i landsdelsforum den 1. november og godkendelse af landsorganisationens budget
på DGI’s årsmøde den 3. november.
Bilag
3.1 Forslag til Budget 2019
4.

Bevæg dig for livet
Landsdelsbestyrelsen skal drøfte Bevæg dig for livet, herunder
 Status på arbejdet med visionskommuner.
 Drøftelse af udkast til visionsaftale for Kolding Kommune.
Bilag (kun til landsdelsbestyrelsen – er udleveret på mødet den 9. oktober 2018)
4.1. Udkast til visionsaftale for Kolding Kommune
Referat
Peer Stokholm orienterede om status på arbejdet med visionskommuner der forløber
planmæssigt.
Landsdelsbestyrelsen drøftede udkast til visionsaftale for Kolding Kommune, herunder
udkast til høringssvar fra DIF og DGI.
Landsdelsbestyrelsen erklærede sig enig i høringssvaret og havde ikke yderligere bemærkninger.
Der arbejdes videre med udkastet, der forventes godkendt af Kolding Kommune, således
at visionsaftalen træder i kraft den 1. januar 2019

5.

Landsdelsbestyrelsens prioriterede indsatsområder i 2018
Landsdelsbestyrelsen besluttede i januar 2018 hvilke indsatsområder landsdelsbestyrelsen særligt skal prioritere i 2018. Indsatsområderne er i uprioriteret rækkefølge:
 Bevæg dig for livet
 Politisk ledelse i DGI Sydøstjylland
 Tættere på foreningerne
 Idrætspolitik/Kommunesamarbejde
Der er blevet igangsat handlinger for hvert område når det har været aktuelt.
Landsdelsbestyrelsen skal gøre status på de prioriterede indsatsområder for 2018.
Bilag (kun til landsdelsbestyrelsen)
5.1 Landsdelsbestyrelsens prioriterede indsatsområder i 2018. Status 181025
Referat
Landsdelsbetyrelsen drøftede status på handlinger under landsdelsbestyrelsens prioriterede indsatsområder for 2018.
Status omtales i den skriftlige beretning til årsmødet og indgår i landsdelsbestyrelsens
pejlemærker for arbejdet i 2019.
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6.

DGI Sydøstjyllands årsmøde 20. november 2018 på VHK
Landsdelsbestyrelsen skal drøfte dagsorden til DGI Sydøstjyllands årsmøde tirsdag den
20. november 2018 på Vingsted Hotel- og Konferencecenter (VHK), herunder status på
kandidater til landsdelsbestyrelsen.
Oversigt over årsmødets forløb gennemgås på mødet.
Referat
Landsdelsbetyrelsen drøftede forløb og dagsorden for årsmødet, herunder emner til den
skriftlige og mundtlige beretning.
Fristen for indkomne forslag var den 23. oktober. Der er ikke indkommet forslag til behandling på årsmødet.
Modtagere af DGI Sydøstjyllands idrætspris udvælges på næste møde
Landsdelsbestyrelsen drøftede kandidater til landsdelsbestyrelsen.
Det forventes at kandidater til ledige bestyrelsesposter bliver meldt ud til foreningerne
med den endelige dagsorden, der offentliggøres på hjemmesiden den 6. november.
Bilag:
6.1 Dagsorden DGI Sydøstjyllands årsmøde 20. november 2018
6.2 Rekrutteringsprofil landsdelsbestyrelsesmedlem 180816

7.

DGI’s årsmøde 3. november 2018 i DGI-Huset Århus
17.20
Landsdelsbestyrelsen skal drøfte dagsordenen til DGI’s årsmøde den 3. november 2018 i
DGI-Huset Århus.
Referat
Landsdelsbestyrelsens drøftede dagsordenen til årsmødet, herunder beslutningsforslag og
kandidater til DGI’s hovedbestyrelser.
Praktiske oplysninger i forbindelse med årsmødet udsendes til delegerede med opfordring
til at deltage i landsdelsforumsmødet den 1. november hvor årsmødets dagsorden bliver
gennemgået.
Bilag
7.1 DGI Årsmøde. Dagsordenmateriale.

8.

Meddelelser: Landsdelsbestyrelsen.
Dan Skjerning orienterede om:
Landsdelsbestyrelsen afholder reception i anledning af direktørens 25 års jubilæum
den 1. februar 2019.
Status på samarbejdet med Skydebaneforeningen Honum om ændring af organisering og
renovering af faciliteterne.
Carsten Jakobsen orienterede fra DGI Sydøstjylland Gymnastiks årsmøde. Der blev valgt
nyt medlem til idrætsledelsen, der konstituerer sig på næste møde.
Kirsten Hansen orienterede fra møde med kompetancegrupper i skydning. Der er, efter en
målrettet indsats, rekrutteret flere medlemmer til kompetencegruppen for riffel.
På DGI Sydøstjyllands skydnings aktivitetsmøde blev der drøftet forbrug af midler.
Spørgsmål til regnskabet for skydning 2017 blev henvist til DGI Sydøstjyllands årsmøde.
Kirsten deltager sammen med idrætskonsulenten i formandsmøde på landsplan den 27.
oktober.
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9.

Korte meddelelser fra administrationen.
Peer Stokholm orienterede:
Der er enkelte foreninger der ikke opfylder betingelserne i vejledningen for medlemskab i
Det Centrale ForeningsRegister om demokratiske opbygning, idrætsligt formål eller kontinuerlig aktivitet. Foreningerne, der er udpeget ved stikprøvekontrol, kan fortsat være
medlem af DGI Sydøstjylland, men ikke tælle med i de officielle medlemstal og heller ikke
være omfattet af idrættens forsikringer. De berørte foreninger orienteres herom.
Peer Stokholm deltager i uge 48 i møde i London med Tottenham Hotspur om fortsættelse
af Tottenham-Sommer camp i Kolding
Der er udarbejdet en liste over bevillinger fra DIF og DGIs Foreningspulje Der er bevillinger til foreninger i alle DGI Sydøstjyllands kommuner.

10.

Åben for tilføjelser.
Referat
Ingen tilføjelser

Øvrige punkter:
11.

Landsdelsbestyrelsens mødeplan/årshjul for 2018.
Landsdelsbestyrelsen skal drøfte:
 Dagsorden til landsdelsbestyrelsesmøde den 5. november hos DGI Sydøstjylland, Langmarksvej 57, 8700 Horsens.
 Deltagelse i reception i Sportshallerne Brædstrup lørdag den 27. oktober
Referat
Landsdelsbestyrelsen fastlagde emner til landsdelsbestyrelsesmøde den 5. november på
kontoret i Horsens:
 Opfølgning på DGIs årsmøde 3. november
 DGI Sydøstjyllands årsmøde 20 november. Endelig dagsorden
 Budget 2019. Endelig godkendelse
Ingvard Nørgaard deltager i reception i Sportshallerne Brædstrup lørdag den 27. oktober.
Dan Skjerning deltager som politisk ansvarlig for håndbold i møde i Håndboldforum lørdag
den 24. november
Bilag:
11.1 Landsdelsbestyrelsens årshjul og mødeplan 2018. Oktober

12.

Eventuelt.

13.

Referat
Intet at referere
Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.

Referat
Godkendt
Venlig hilsen
DGI Sydøstjylland
Dan Skjerning
Landsdelsformand

/

Peer Stokholm
Direktør
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