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Hovedbestyrelsesmøde den 21. august 2018. Mødenotat
Hovedbestyrelsen drøftede blandt andet forslag til budget 2019, en særlig satsning på børn og
unges lige adgang til foreningslivet og en ny mulighed for at donere penge til puljen Foreningsliv for alle.
Forslag til budget 2019.
Forslaget til budget 2019 blev drøftet på landsledelsesmødet den 8.-9. juni, og i forlængelse af
mødet skrev 12 landsdelsforeningsformænd et brev til HB. HB besluttede at invitere alle formænd for landsdelsforeningerne til ekstraordinært budgetmøde den 21. august i umiddelbar
forlængelse af hovedbestyrelsesmødet. Hovedbestyrelsen forberedte mødet, og ved slutningen
af mødet med landsdelsforeningsformændene kunne landsformanden sammenfatte konklusionerne i otte punkter:










HB anerkender, at opgavemængden i landsdelsforeningerne er voksende, og at landsdelsforeningerne er udfordrede på ressourcer i forhold til at kunne honorere forventningerne.
HB noterer, at Bevæg dig for livet er en særlig udfordring i landsdelsforeningernes dagligdag. Alle bakker op om arbejdet med visionen, men det medfører mange opgaver på
landsdelsforeningsniveau.
HB vil tage initiativ til en ændret budgetproces for budget 2020. Landsdelsforeningerne
vil blive inviteret til en tidlig drøftelse af de strategiske sigtelinjer for budgettet og de
heraf følgende prioriteringer, f.eks. i januar 2019, således at landsdelsforeningernes erfaringer og prioriteringer indgår tydeligere i budgetprocessen.
Der er enighed om at fastholde fordelingsnøglen og at evaluere den som aftalt i 2021.
Egenkapitalen skal ikke være større end nødvendigt hverken på landsplan eller i landsdelsforeningerne. Vi står bag hinanden, og landsplan står bag landsdelsforeningerne.
Med de mange muligheder og forventninger, der er til DGI nu, så er det tiden at investere.
Der udbetales et ekstraordinært tilskud til landsdelsforeningerne på 1 mio. kr. for hvert
af årene 2019, 2020 og 2021.
Det foreslås på årsmødet at prioritere 70 mio. kr. til at fremme børn og unges lige adgang til foreningslivet. De 45 mio. heraf udbetales til landsdelsforeningerne.

Det ekstraordinære tilskud til landsdelsforeningerne medfører en mindre revision af hovedbestyrelsens forslag til budget 2019, og hovedbestyrelsens endelige forslag til budget 2019 vil
blive drøftet på landsledelsesmødet den 14.-15. september.
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Børns og unges lige adgang til foreningslivet.
Hovedbestyrelsen besluttede at udarbejde et forslag til årsmødebeslutning vedrørende en særlig satsning på børn og unges lige adgang til foreningslivet. Forslaget vil blive drøftet på landsledelsesmødet den 14.-15. september. Forslaget har følgende ordlyd:
”DGI vil styrke indsatsen for børn og unges lige adgang til foreningslivet. DGI afsætter derfor
70 mio. kr., som skal anvendes til at styrke børn og unges lige adgang til foreningslivet i en
fokuseret indsats fra 2019 til udgangen af 2023.
45 mio. kr. af disse udbetales til landsdelsforeningerne efter den almindelige fordelingsnøgle
og anvendes på grundlag af politiske prioriteringer i den enkelte landsdelsforening. Det er forventningen, at en del af indsatserne vil blive iværksat i tæt samarbejde med kommunerne.
De resterende 25 mio. kr. anvendes på grundlag af politiske prioriteringer i hovedbestyrelsen.
Det er forventningen, at en stor del af disse midler vil blive anvendt i København og Aarhus.
Derudover prioriterer DGI følgende midler til særligt prioriterede engangsinvesteringer:




9 mio. kr. i perioden 2019 – 2021 til DGI Impact, Iværksætteri & Innovation.
6 mio. kr. til kompetenceudvikling og rekruttering af idrætspolitiske ledere.
5 mio. kr. til udformning og implementering af digital strategi, som understøtter lokale
foreningers arbejde med Bevæg dig for livet.”

Donationer til Foreningsliv for alle.
Puljen ”Foreningsliv for alle” er DGI’s støtteordning, hvor vi støtter børn og unge af vanskeligt
stillede familier samt voksne flygtninge. Foreninger kan søge puljen om støtte på vegne af deres medlemmer (støtte til kontingent samt deltagelse på lejre og camps). Puljen har eksisteret
siden 2011 og har siden da uddelt cirka 4,8 mio. kr. Først gennem en donation fra Socialministeriet, og siden 2016 har den været støttet af en bevilling fra Poul Due Jensens Fond med en
bevilling på 3 mio. kr., så DGI er sikret uddelingsmidler frem til og med 2021. På trods af den
flotte donation fra Poul Due Jensen Fond har vi stadig ikke nok uddelingsmidler til at matche
den stigende efterspørgsel på puljestøtte. I 2017 uddelte vi f.eks. omkring 960.000 kr. I år
har vi ”kun” 675.000 kr. til uddeling. Vi er derfor afhængige af, at der bliver indsamlet supplerende midler til puljen.
I samarbejde med Poul Due Jensens Fond arbejder vi på at finde frem til en mere bæredygtig
model, så DGI også fremadrettet kan støtte udsatte børn og unge samt voksne flygtninge i at
blive en del af foreningslivet. Det gør vi gennem et projekt, som rummer en tredelt finansieringsmodel, hvor 1) DGI indsamler midler gennem indsamlinger til vores DGI arrangementer,
2) En tilgang, hvor en virksomhed (eller flere) donerer midler til puljen med afsæt i virksomhedens politik for social ansvarlighed og 3) Donation til formålet via samarbejdet med Poul Due
Jensens Fond i tilpasset format.
Direktionen havde indstillet til hovedbestyrelsen, at det skal være muligt at indsamle midler
ved alle DGI-arrangementer, idet direktionen forudsatte, at donationsmuligheden alene tilbydes til privatpersoner, som foretager tilmeldinger, og at den tekniske løsning udformes, så det
vil være muligt på et senere tidspunkt at tilføje flere donationsmuligheder.
Donationsmuligheden er det seneste års tid blevet testet ved 6 større og mindre arrangementer i 4 landsdelsforeninger (Landsstævne 2017, 3 Crossløb, et Halvmaraton og et Mountain
Bike Maraton i foråret), samt ved tilmeldingen til fodboldskoler i hele landet. Her har vi d.d.
indsamlet ca. 165.000,- kr. til puljen.
Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen og opfordrede direktionen til også at undersøge mulighederne for testamentariske gaver til puljen.
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