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Vingsted, den 15. juni 2018
Hovedbestyrelsesmøde den 8. juni og landsledelsesmøde den 8.-9. juni 2018.
Mødenotat.
Hovedbestyrelsen drøftede processen for valg af ny landsformand og forberedte i øvrigt landsledelsesmødet. Landsledelsen drøftede blandt andet anvendelsen af de såkaldte periodiseringsmidler,
arbejdet med Bevæg dig for livet og hovedbestyrelsens forslag til budget 2019. Og så var der
endnu en kandidat til HB, som meldte sig på banen.
Proces for valg af ny landsformand.
Hovedbestyrelsen behandlede et oplæg fra gruppen af landsdelsforeningsformænd og –næstformænd vedrørende processen for valg af ny landsformand. Gruppen har et ønske om, at så mange
delegerede og øvrige interesserede som muligt får mulighed for at hilse på de to kandidater og få et
indblik i, hvad de står for. På denne baggrund foreslår gruppen
-

At der afholdes fire debatmøder med de to kandidater, fordelt over hele landet.
At der udarbejdes et antal videoer af maksimalt tre minutters varighed, hvor interessenterne fortæller om deres ønsker til DGI, og stiller spørgsmål til kandidaterne.
At der ved møderne arbejdes med et elektronisk system, så mødedeltagerne kan stille
spørgsmål undervejs.
At møderne ledes af en offentligt kendt ordstyrer.
At der efter hvert debatmøde bliver lagt en film eller et resumé på et kandidatsite på dgi.dk.

Hovedbestyrelsen tilsluttede sig hovedlinjerne i oplægget men tog forbehold for forslaget om en offentligt kendt ordstyrer. Hovedbestyrelsen lægger større vægt på, at ordstyreren er fagligt velfunderet i idræts- og organisationspolitik og gav sig selv nogle få dage til at beslutte, hvem der skal
være ordstyrer ved møderne. Udgifterne ved møderne afholdes af DGI landsplan.
Landsledelsen blev efterfølgende orienteret om hovedbestyrelsens konklusioner og gav sin opbakning.
Periodiseringsmidler.
Hvis DGI’s årsmøde i 2018 godkender en ny regnskabspraksis, vil det være muligt at investere op
til 90 mio. kr. i særligt prioriterede indsatser inden for en kortere årrække. Hovedbestyrelsen besluttede på sit møde i marts 2018 at nedsætte en arbejdsgruppe vedrørende anvendelse af midlerne og forud for landsledelsesmødet havde arbejdsgruppen peget på seks mulige temaer:
1. Styrkelse af børn og unges foreningsdeltagelse i byområder uden foreningsdannelse.
2. Styrkelse af børn og unges foreningsdeltagelse i byområder med få foreninger eller med lav
foreningsdeltagelse.
3. Understøttelse af samarbejde med kommuner som ikke blev visionskommuner i runde 1.
4. Udformning og implementering af digital strategi som understøtter lokale foreningers arbejde med Bevæg dig for livet.
5. DGI Impact – Iværksætteri & Innovation.
6. Kompetenceudvikling og rekruttering af idrætspolitiske ledere.
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Gruppen pegede også på, at der bør være en geografisk spredning i anvendelsen af midlerne, og at
de endelige beslutninger om anvendelsen bør være gennemsigtig og faktabaseret. Gruppens overvejelser blev præsenteret af landsformanden. Præsentationen kan findes her.
Som en reaktion på arbejdsgruppens udspil havde landsdelsformændene for DGI Bornholm, DGI
Sydvest, DGI Sønderjylland og DGI Vestjylland udsendt et kort notat til mødedeltagerne forud for
mødet. Her peger de fire formænd på, at periodiseringsmidlerne er indtægter fra Danske Spil, og at
de derfor bør fordeles mellem landsplan og landsdelsplan i samme forhold som de øvrige midler fra
Danske Spil i forslaget til budget 2019 – dvs. cirka 53% til landsplan og cirka 47% til landsdelsforeningerne. ”Med denne fordeling får alle landsdelsforeningerne mulighed for at investere i særligt
prioriterede indsatser som vil give mening i netop deres landsdel”, hedder det i notatet, som kan
findes her.
De to udspil blev drøftet af landsledelsen, og Søren Møller konkluderede, at der var enighed om
-

At de 90 mio. kr. er ”fælles penge”.
At periodiseringsmidlerne repræsenterer en enestående mulighed.
At der er enighed om at anvende pengene til fælles temaer/fælles mål.
At midlerne skal anvendes på en måde, som giver mulighed for både national og lokal politisk prioritering.

Arbejdsgruppen vil på denne baggrund vende tilbage til landsledelsen med et forslag til årsmødebeslutning. Forslaget vil blive behandlet på landsledelsens møde den 14.-15. september.
Bevæg dig for livet.
DGI’s næstformand, Charlotte Bach Thomassen, gav en kort status på baggrund af seneste møde i
visionsgruppen for Bevæg dig for livet. Præsentationen kan findes her.
Visionsgruppen har drøftet medlemstallene for 2017 og sammenholdt dem med måltallene for de
enkelte visionsaftaler. På den baggrund vil visionsgruppen gå i tættere dialog med styregrupperne
for badminton, cykling, fodbold og løb:
-

Badminton. Det er positivt, at badminton har vendt medlemstilbagegang til vækst men bekymrende, at der er medlemsnedgang i voksen-målgruppen.
Cykling. Der er behov for at arbejde målrettet mod at øge væksten i voksen-målgruppen.
Fodbold. Det markante medlemsfald blandt børn påvirker den samlede vækst i fodbold, herunder væksten i voksen-målgruppen.
Løb. Samlet medlemstilbagegang på trods af en svag vækst i voksen-målgruppen.

På baggrund af evalueringsrapportens fokus på udfordringerne i fællesfunktionerne er det blandt
andet besluttet, at forpligtelsen til at købe marketingservice/-produkter hos DGI ændres til, at styregrupperne frit kan vælge leverandør. Endvidere nedsættes en fælles administrativ gruppe med
særligt fokus på IT.
Visionsaftalerne for fodbold og tennis skal fornys fra 2019, og en ny visionsaftale for svømning er
på vej. Det blev aftalt, at forslagene til visionsaftaler for disse tre områder vil blive drøftet på et
ekstraordinært møde for landsledelsen tirsdag den 25. september.
Landsledelsen drøftede i øvrigt forløbet af Royal Run og samarbejdet i Bevæg dig for livet, generelt.
Mogens Kirkeby fra HB – og en af DGI’s tre politiske repræsentanter i visionsgruppen – samlede op
på drøftelsen.
Vedrørende Royal Run blev det konkluderet, at arrangementet på mange måder havde været en
succes, og at DGI bør arbejde for en royal event, også i 2019. Eventen bør tilrettelægges på en
måde, som afspejler, at DGI er en organisation for hele landet.
Vedrørende Bevæg dig for livet blev det konkluderet, at samarbejdet generelt set fungerer godt.
Mogens Kirkeby understregede, at DGI’s tre politiske repræsentanter i visionsgruppen er afhængige
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af løbende kommentarer og tilbagemeldinger fra landsledelsens medlemmer. Det blev aftalt at udarbejde et samlet overblik over økonomien i Bevæg dig for livet, til orientering for medlemmerne af
landsledelsen.
Budget 2019.
Landsformanden præsenterede hovedbestyrelsens forslag til budget 2019 og fremhævede, at DGI
er i en relativt gunstig position, økonomisk set. Hvis budgettet for 2018 realiseres, vil DGI have en
fri egenkapital på 41 mio. kr. ved udgangen af 2018 – plus periodiseringsmidlerne på 90 mio. kr.
Det har givet rum for, at DGI på landsplan har budgetteret med et underskud på cirka 9 mio. kr. i
2018, og at forslaget for 2019 lægger op til et underskud på cirka 5 mio. kr. Landsformandens præsentation kan findes her.
Landsledelsen drøftede budgetforslaget, og landsformanden konkluderede, at landsledelsen bakkede op om hovedtrækkene i forslaget. Der var enighed om, at administrationen på både lands- og
landsdelsplan løbende bør have fokus på, at støttefunktionerne på landsplan har det rigtige omfang
og leverer den nødvendige service og støtte.
Valg til hovedbestyrelsen.
Nels Petersen, Hanne Lene Haugaard og Per Frost Henriksen erklærede alle, at de var villige til genvalg til hovedbestyrelsen. Per Frost Henriksen er interesseret i posten som næstformand, hvis det
bliver aktuelt ved årsmødet i 2018. Dan Skjerning erklærede, at han er interesseret i at blive valgt
til en post på landsplan. Lars Engeborg og Hans Henrik Heming har tidligere oplyst, at de stiller op
til valget til hovedbestyrelsen.
Steen Tinning
DGI Ledelsessekretariat
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