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Landsledelsesmøde den 13.-14. september 2019. Mødenotat
1.

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt uden bemærkninger.
2.

Idrætspolitisk orientering

Charlotte Bach Thomassen orienterede om en række aktuelle idrætspolitiske sager.
Charlotte Bach Thomassen er i gang med ministerbesøg i den nye regering. Her drøftes to temaer; det første er ”børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse”, og det andet er ”Bevæg dig for livet”.
DGI skal det kommende halve år forhandle ny rammeaftale med Kulturministeriet.
DGI’s årsmøde rummer i år en foreningskonference om Bevæg dig for livet med fokus på de
konkrete indsatser og effekter af arbejdet. Konferencen er integreret i årsmødeprogrammet,
og alle årsmødedeltagere forventes at deltage i konferencen.
INEVA har afleveret første del af evalueringen af DGI’s værdiskabelse. Hovedbestyrelsen har
besluttet at gennemføre næste del og forventer at få en rapport i oktober måned.
Hovedbestyrelsen vil gerne deltage i landsdelsforeningernes bestyrelsesmøder og har hermed
inviteret sig selv.
Arbejdsgruppen ”Fælles kraft” er nedlagt, da opgaverne forventes løst i andre organer og sammenhænge.
Hovedbestyrelsen har drøftet DGI’s arbejde med FN’s Verdensmål. DGI fokuserer i første omgang på emnerne events, landsstævne, unge og verdensmål samt guidelines til foreningernes
arbejde med verdensmål.
Der er arbejdet med synergi og potentialer i koblingen mellem Landsstævne 2021 og Tour de
France starten i Danmark 2021. Herunder sideevents med fokus på motion og motionister.
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Landsledelsen spurgte til muligheder for at komme med bidrag og ideer til indhold i L2021. De
fleste aktiviteter og faciliteter er fastlagt, men rigtig gode ideer kan fortsat indarbejdes i det
samlede program. Landsledelsen ønsker en orientering om landsstævnets grundtanker og indhold på kommende møde.
Der blev orienteret om sæsonskifte for ledelse og organisering i administrationen. Målet er at
geare administrationen til at skabe endnu mere tid til kontakt med foreninger og samarbejdspartnere. Landsledelsen udtrykte stor ros og opbakning til retningen i sæsonskiftet med ønsket
om også i fremtiden at blive involveret og inviteret med i processen på dette tidlige tidspunkt.
Den politiske grundfortælling blev kort introduceret med afsæt i de 4 dimensioner: demokrati,
idræt, sundhed og socialt ansvar. Der er udarbejdet forskellige versioner af grundfortællingen,
som kan danne udgangspunkt for dialog med foreninger, kommuner og andre partnere. Der
var enkelte kommentarer til konkrete formuleringer, men landsledelsen anerkendte grundfortællingen som brugbar og et godt redskab for det politiske arbejde.
3.

Forslag til budget 2020

Hovedbestyrelsens forslag til B2020 blev kort gennemgået. Udgangspunktet har været et budget i balance og et ønske om, at antallet af årsværk på landskontoret ikke skulle vokse fra
2019 til 2020. Hovedbestyrelsen har ønsket en fortsat prioritering af foreningsudvikling med
særligt fokus på det digitale, yderligere prioritering af kommunesamarbejder, prioritering af
børn og unge, prioritering af analytisk kraft samt styrkelse af den politiske kommunikation.
I forhold til kommuneaftaler foreslås at arbejde med flerårige aftaler, og at finansieringen deles mellem landsplan, landsdelsforening og kommune. Der nedsættes en politisk arbejdsgruppe, hvor landsdelsforeninger vælger 3 repræsentanter, og Charlotte Bach Thomassen
samt Mogens Kirkeby deltager fra hovedbestyrelsen.
Det blev drøftet om 12 kommuneaftaler i 2020 er ambitiøst? Om der er tale om nye aftaler?
Om den kommunale enhed kan understøtte flere kommuner? Om partnerskaberne er rene DGI
aftaler eller Bevæg dig for livet aftaler? Modeller for partnerskaber med kommunerne skal løbende gentænkes og ikke nødvendigvis fortsætte efter de samme metoder, som var mulige
ved opstart af Bevæg dig for livet visionskommuneaftalerne. Der nedsættes hurtigst muligt en
arbejdsgruppe, som skal stille forslag om kriterier for kommuneaftalerne.
Afslutningsvis blev der givet opbakning til hovedbestyrelsens budgetforslag.
4.

Årsmødebeslutning vedrørende strategiske programområder

Mogens Kirkeby gav en kort indledning og introduktion til den gennemførte proces. Herefter
introducerede Mogens Kirkeby selve årsmødeforslaget og udbad sig kommentarer hertil.
Landsledelsen stillede spørgsmål til forståelsen af ”relevante politiske fora”. Det blev slået fast,
at relevante politiske fora kan være andre end landsledelsen. Endvidere medfører ”relevante
fora”, at årsmødet ikke skal forholde sig til beslutningen, hvis de nuværende politiske fora ændres.
Landsledelsen stillede spørgsmål til, om foreningsudvikling stadig er i fokus i DGI. Det blev
slået fast, at foreningsudvikling naturligvis er indeholdt i fokusområder og idrætter.
Landsledelsen stillede spørgsmål til navnet ”fokusområder”. Det blev slået fast, at selve navnet
er brugbart og ikke afgørende i det videre arbejde.
Landsledelsen stillede spørgsmål til anvendelsen af INEVA rapporten, spørgsmål til den fremtidige politiske organisering af arbejdet med fokusområderne samt stillede spørgsmål til, om det
nuværende bilag med kort beskrivelse af de 5 fokusområder skal indgå i årsmødematerialet.
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Mogens Kirkeby stillede forslag til den kommende proces vedrørende beskrivelse og prioritering af det konkrete indhold i de 5 fokusområder. Der var opbakning til procesforslag.
Afslutningsvis konkluderede formanden, at der er opbakning til årsmødeforslaget, og at hovedbestyrelsen vil vurdere, om de givne kommentarer og spørgsmål giver anledning til justeringer
i den endelige årsmødeformulering.
5.

GoFun

Niels Grinderslev introducerede GoFun-begrebet. (Se oplæg fra Niels Grinderslev).
I drøftelsen blev tilkendegivet, at GoFun-tilgangen er relevant og interessant for DGI. GoFun
sætter ord på DGI’s grundlæggende idrætsforståelse og er samtidig praktisk anvendelig i det
konkrete arbejde med idrætter, foreninger og borgere. Et konkret arbejde med de 4 klodser vil
skabe direkte og konkrete billeder af udøvernes motivation.
Det er en afgørende pointe, at alle 4 dimensioner er relevante og vigtige. ”Fjenden” er i virkeligheden ”go home”.
”Firkanten” med det samlede og mangesidede idrætsbillede skal bruges til at beskrive idrætsbilledet og DGI’s position heri.
Formanden markerede, at hovedbestyrelsen vil arbejde videre med ”Go”-tænkningen; Politisk,
strategisk, strukturelt og praktisk. Det er vigtigt, at DGI ikke kun taler om ”Go”, men også
handler. Alle 4 dimensioner i ”Go”-tænkningen er væsentlige, men ”Go pro” skal nok overleve
– DGI skal tale de andre elementer op – på en måde, hvor vi stadig anerkender pro-tilgangen
også. Formanden ytrede, at vi skal være meget skarpere på ”Go”-begreberne allerede til
landsledelsens møde i marts 2020.
6.

Digital foreningsudvikling

Karen Friis Nielsen indledte med kort introduktion til de forskellige indsatser i digital foreningsudvikling blandt andet med betoning af vigtigheden af, at indsatser i digital foreningsudvikling
(Periodiseringsmidler), digital foreningsstrategi og DGI Impact skal spille sammen.
I drøftelserne blev ønsket, at de 10 digitale foreningsfyrtårne udvides fra 10 til 14, således at
der kan placeres et fyrtårn i hver landsdelsforening. Hermed vil de digitale fyrtårne være nærværende for alle landsdelsforeninger. Det blev understreget, at DGI IT’s vurdering af de
mange tilgængelige digitale løsninger er værdifuld, og at DGI skal fortsætte med at anvise et
bredt udbud af leverandører. Det blev understreget, at kommunikationshjælp allerede udbydes
i DGI Østjylland og DGI Nordsjælland og kan rekvireres af foreninger i alle landsdelsforeninger.
Hovedbestyrelsen vil behandle og beslutte de endelige indsatser i digital foreningsudvikling
snarest, således at indsatserne kan igangsættes.
7.

DGI Impact

Hans Henrik Heming orienterede om justeringer og tilpasninger af Impact i fase 2. Der er aktuelt mere end 40 ansøgninger. Fokus er ikke på foreninger som aktører, men på værdi for foreninger. Impact dommerpanelet er justeret. Landsledelsen ønsker yderligere information om
læring fra første fase og tilpasninger i anden fase. Dette udsendes.
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8.

Valg af HB medlemmer på årsmøde 2019

Andreas Tang-Brock orienterede om muligheder for at følge valgproces og kandidater til valg
til hovedbestyrelsen på årsmødet. Der kan læses mere om kandidater og proces på dgi.dk\politik.
9.

Rekruttering og kompetenceudvikling ad idrætspolitiske ledere

Den nedsatte arbejdsgruppe har afviklet 2 møder. Der afvikles konference den 25. januar
2020, som skal være en kickstart af tiltagene om rekruttering og kompetenceudvikling. Landsledelsen ønsker invitationer udsendt meget hurtigt. Ligesom der hurtigst muligt skal udsendes
aflysningsinfo vedrørende 1. november 2019.
10. Evt.
Der er afviklet første Idrætsmøde i Aalborg. Næste år er idrætsmødet placeret i slutningen af
juni måned.
DGI Storkøbenhavn ønsker at mødes med kandidater til hovedbestyrelsesvalget den 28. oktober og efterlyser derfor åbenhed omkring kandidaturer.
Majken Nielsen meddeler sit kandidatur til hovedbestyrelsen.
Ole Dreyer meddeler sit kandidatur til hovedbestyrelsen.
Nels Petersen meddeler sit kandidatur til valg til næstformandsposten på årsmødet.
Per Frost Henriksen meddeler, at Jørgen Busch fra DGI Nordsjælland opstiller til hovedbestyrelsen. Det er ikke DGI Nordsjælland, som indstiller.
Det har været et godt landsledelsesmøde med en bredere og bedre drøftelse end tidligere.
For notatet
Troels Rasmussen
Vicedirektør
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