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12. november 2020
Der indkaldes hermed til møde i hovedbestyrelsen lørdag den 14. november 2020
i Svendborg Idrætscenter med nedenstående dagsorden.

Hovedbestyrelsesmøde
Referat.
Tid:

Lørdag den 14. november 2020 kl. 11.00-12.00

Sted:

Svendborg Idrætscenter, Ryttervej 70, 5700 Svendborg. Mødelokale: Æstetikken

Deltagere:

DGI’s hovedbestyrelse
Lars Høgh og Jens Otto Størup deltager via Skype
Troels Rasmussen
Steen Tinning, DGI Ledelse & Organisation

1)

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

2 min

Ansvar: Alle

Referat:
Dagsordenen blev godkendt.

2)

Ansøgning til Lånefonden

Drøftelse

15 min

Ansvar: TR

Hovedbestyrelsen skal drøfte en ansøgning fra Danmarks Civile Hundeførerforening, Kolding, vedrørende
etablering af en trænings- og aktivitetshal til hundetræning m.m. Det samlede budget er på 1,3 mio. kr.,
og Kolding Kommune er indstillet på at bidrage med 585 TDKK. Der ansøges om lån på 420 TDKK. Forud
for sagens behandling resterer 1,75 mio. kr. i Lånefonden for 2020.
Ansøger

DcH Kolding

Projekttitel:

Trænings- og aktivitetshal til hundetræning m.m.
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Formål:
Samlet budget:

Mulighed for sikre indendørs aktiviteter for og med hunde og lignende
aktiviteter, især i mørke vintermåneder og i dårligt vejr.
1.286.666kr

Ansøgt beløb:

420.666kr

Andre bidragsydere og beløb:

Foreningens bidrag af egenkapital
75.000 kr
Anslået værdi af evt. frivillig arbejds0 kr
kraft
585.000 kr
Tilskud fra kommunen
6.000 kr
Indsamlinger ved private el. lign.
0 kr
Lån i realkreditinstitutioner
200.000 kr
Andre lån / Tilskud fra fonde / Mv.
Tanken er at få en hal, indrettet specifikt til hundetræning og andre
gode aktivitetsformål, så hundevenner i Kolding og omegn får mulighed for at aktivere og træne deres hunde hele året rundt.
Foreningen ønsker at bygge en let kold hal i sammenhæng med foreningens nuværende klubhus. Der er fra foreningens side forventning
om at andre brugere vil kunne komme til at benytte faciliteterne med
tiden. Lokale & Anlægsfonden har givet afslag på ansøgning fra projektgruppen.
Det er direktionens vurdering, at hundesport og hundetræning kan
være både sundt og inkluderende for andre målgrupper end de mere
gængse idrætsforeningers tilbud. Projektet her vurderes dog at have
en snæver målgruppe og desuden at have en lav grad af appel til
eventuelt andre målgrupper end hundevenner. På denne baggrund
indstiller direktionen, at der gives afslag på ansøgningen.

Resumé:

Indstilling

Bilag:
2.1 Ansøgning
2.2 Anbefaling

Referat:
HB beklagede at sagsbehandlingstiden har været så lang som det er tilfældet.
Indstillingen blev godkendt. Det indebærer at der gives afslag på ansøgningen.
Det blev aftalt at administrationen overvejer om der er grundlag for at genbesøge kriterierne for tildeling af midler fra lånefonden, med henblik på en eventuel revision.

3)

Forberedelse af årsmødet.

Drøftelse

15 min

Ansvar: CBT

Hovedbestyrelsen skal forberede årsmødet.
Referat:
Steen Tinning (ST) oplyste at fire delegerede deltager i den elektroniske afstemning og at ST og en
medarbejder fra Get Visual vil have kendskab til det samlede valgresultat fra de fire delegerede, under de enkelte punkter. HB tog dette til efterretning.

4)

Eventuelt.

Åbent punkt

Referat:
Intet til referat.

Side 2

2 min

Ansvar: Alle

5)

Næste møde:

23. november 2020 kl. 16.00-17.30. Skype.

Steen Tinning
DGI Ledelse & Organisation

Side 3

