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Vingsted, den 7. april 2020

Skypemøde i hovedbestyrelsen den 12. april kl. 17.00. Referat

Deltagere:
DGI’s hovedbestyrelse og direktion
Rasmus Larsen Lindblom, DGI Politik & Presse
Steen Tinning, DGI Ledelse & Organisation
Afbud:
Mogens Kirkeby
1.

Godkendelse
1
af dagsorden.
.
Referat:
Det blev aftalt at drøfte vilkårene for optagelse af hovedbestyrelsesmøder under punktet eventuelt.
Dagsordenen blev herefter godkendt.

2.

Corona. Genåbning af udendørs idrætter.
Referat:
På HB-mødet 7. april vedtog HB følgende:
”DGI anbefaler medlemsforeningerne at lukke ned for al idrætsaktivitet til og med 10. maj 2020.
Det gælder både indendørs og udendørs aktiviteter. Anbefalingen kommunikeres direkte til medlemsforeningerne senest onsdag den 8. april – gerne som fælles kommunikation med DIF.
DGI vil fortsætte den tætte og løbende dialog med kulturministeriet om blandt andet kompensationsordninger, hjælpepakker, sundhedsforsvarlig åbning af idrætslivet på sigt og afklaring af hvad
det indebærer at ”større” arrangementer er forbudt frem til udgangen af august måned.”
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Charlotte Bach Thomassen oplyste, at DIF og DGI efterfølgende har udarbejdet fælles anbefalinger
til en kontrolleret genåbning af udendørsidrætter i DIF og DGI’s foreninger og klubber. Anbefalingerne kan findes her. Anbefalingerne har været drøftet i Kulturministeriet, og drøftelserne fortsættes på møde mellem DIF, DGI og Kulturministeriet tirsdag den 14. april. Det er forventningen, at
Kulturministeriet vil give en endelig tilbagemelding på anbefalingerne senest fredag den 17. april.
På denne baggrund var der enighed om at opretholde HB-beslutningen fra mødet den 7. april. DIF
og DGI vil udarbejde en fælles henvendelse til foreninger, klubber, specialforbund og landsdelsforeninger om, at DIF og DGI fortsat anbefaler at lukke ned for al idrætsaktivitet ude og inde til og
med 10. maj 2020. En kontrolleret genåbning forudsætter sundhedsmyndighedernes opbakning og
godkendelse.
3.

Corona generelt.
Referat:
Hovedbestyrelsen drøftede rammerne for hovedbestyrelsesmedlemmernes udmeldinger om personlige holdninger vedrørende Corona-krisen. Anledning var et opslag i den lukkede Facebook gruppe
DGI Mangfolkelig Oplysning. Det blev aftalt at fortsætte drøftelsen på et møde, hvor Mogens Kirkeby
deltager.

4.

Eventuelt.
Referat:
Hovedbestyrelsen drøftede vilkårene for optagelse af hovedbestyrelsesmøder. Det blev aftalt at
drøfte dette som en del af en kommende drøftelse af hovedbestyrelsens forretningsorden. (Punktet
er på den foreløbige dagsorden for hovedbestyrelsesmødet 19. maj, ref.).
Den 7. april indgik regeringen og Folketingets partier en aftale om ekstraordinært tilskud på i alt 50
mio. kr. til lokale idræts- og spejder-foreninger. Det fremgår af aftalen, at der afsættes 23 mio. kr.
til DIF, 21 mio. kr. til DGI, 3,5 mio. kr. til Firmaidrætten og 2,5 mio. kr. til DUF øremærket spejderne. Aftalen kan findes her.
Der er enighed blandt aftaleparterne om, at det er Dansk Firmaidrætsforbund, DIF og DGI samt
DUF, der fastsætter de nærmere konkrete ansøgningskriterier i forhold til puljernes formål, jf. aftalen. DIF og DGI forpligtes derudover til at administrere ansøgninger fra lokale foreninger inden for
det selvorganiserede idrætsområde, udsatteidrætten og esport. Nels Petersen oplyste, at forslag til
nærmere konkrete ansøgningskriterier vil blive forelagt hovedbestyrelsen.

5.

Kommende møder.
Hovedbestyrelsen vil løbende drøfte udviklingen i Corona-situationen ved et ugentligt Skype-møde:
-

6.

Onsdag den 15. april klokken 18.30 – møde i Politisk Forum
Torsdag den 16. april klokken 16
Tirsdag den 21. april kl. 14.30 (ordinært HB-møde)
Mandag den 27. april – HB-mødedøgn
Torsdag den 30. april klokken 16
Torsdag den 7. maj klokken 16

Godkendelse af beslutningsreferat.
Referat:
Godkendt.

Steen Tinning
DGI Ledelse & Organisation
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