Årsmøde 24. april 2019
Idrætshøjskolen Viborg

Midtjylland

1.

Valg af dirigent
Morten Jørgensen, Viborg blev foreslået og valgt til dirigent.

2.

Valg af stemmetællere
Seks DGI Midtjylland medarbejdere blev valgt til stemmetællere.

3.

Aflæggelse af beretning v/formand Lars Engeborg
Lars Engeborg indledte med at mindes Esther Møller Nielsen og Gunnar Jakobsen, der er faldet
bort siden årsmødet 2018.
Beretningen blev suppleret af dias
Beretningen tog udgangspunkt i perioden fra årsmødet 2018 til nu. Fokus på:
• At være en attraktiv samarbejdspartner for foreninger, kommuner og institutioner.
• At lykkes med Bevæg dig for livet.
Refererede herunder til seminar og regeringskonferencen.
Vi er udfordret med de, der ikke er medlemmer.
Esport er i udvikling og vi har ansat esports-konsulent til hjælp til idrætsforeninger. Esporten kan få
nye unge ind i foreningsfællesskabet.
Kommunesamarbejde
Bevæg dig for livet har høj prioritet i kommunerne.
Aftale med 4 ud af 5 kommuner på forskellige niveauer. Derudover er Viborg dog super skarpe
inden for området.
Fokus på outdoor med Silkeborg Kommune.
Fælles ansættelse med Herning Idrætsråd efterår 2018 og en foreningsundersøgelse og opstart på
BDFL-aftale med Herning Kommune i foråret 2019
Videreførelse af de 5-årige BDFL-aftaler med Ikast-Brande og Skive Kommune.
Selvstændig og tættere samarbejdsaftale med Viborg Kommune vedrørende foreningsudvikling og
outdoor aktivitetsdage.
Valg af ny formand DGI landsplan
Formandsskiftet til Charlotte Bach Thomassen har været godt for DGI, som det vil være for alle
organisationer. Der er bl.a. etableret et nyt politisk forum.
Opprioritering af senioridræt og foreningsudvikling
Skal seniorer samles og koncentreres i store centrale foreninger, som det f.eks. er sket i Roskilde.
Eller skal seniorer forankres ude lokalt i fællesskabet i de enkelte foreninger?
Periodiseringsmidler fra DGI prioriterer vi til børn og unges lige adgang til idræt. Flere skal dyrke
idræt – her arbejdes specielt i store byer, hvor der er markant lavere deltagelse.
Efterskoleelever
Vi arbejder også på, at få efterskoleelever ind i idrætsforeningerne igen. Der er samarbejde med
efterskole-foreningen og et par efterskoler.
Bestyrelsesseminar med medarbejdere
Her var der fokus på samspil og forventninger medarbejdere og bestyrelse imellem og hvordan ser
vi DGI i et større samfundsmæssigt perspektiv?
Medlemstal
Vi er meget optaget af medlemstal - specielt pga. Bevæg dig for Livet visionen.

’

Der har været en generel fremgang.
Lars Engeborg opfordrede til at arbejde med tallene i foreningerne.
Foreningsnetværk
Vi har 47 forskellige netværk af foreninger på baggrund af geografi, aktivitet, foreningsstørrelse
m.m.
Det betyder noget at være samlet og inspirere hinanden på tværs. Her trækker vi os lidt tilbage i
DGI Midtjylland, men faciliterer med referat mm.
Partnerskabsforeninger i BDFL
Der er tale om foreninger, der indgår et samarbejde med kommune og DGI over for relevante
målgrupper.
Certificeringer
Her er målet mere idræt i skoler og institutioner og der er god efterspørgsel. Der er nu udvidet til
også at omfatte bosteder.
DGI Impact
Her der er tale om en form for iværksætteri på tværs af private investorer/virksomheder,
idrætsforeninger og DGI Midtjylland.
Der er udvalgt projekter, som skal få flere aktive og lettelse af foreningsarbejdet - støttes af DGI.
En slags ”Løvens Hule”. Man skal ”ville det”.
Bevæg dig for livet
Her kan der f.eks. peges på følgende tiltag og indsatser, der lykkes.
Gå-værter. MTB for rigtige mænd. Motionsfloorball. Fodbold- og håndboldfitness.
Voksensvømning. Badminton.
Events
Der er Ikke så mange, de har et team – vi har to fuldtids-medarbejdere i Midtjylland.
Kan det hjælpe i foreningerne? Ja. Der er penge med til de medvirkende foreninger og indirekte
støtte i forhold til at få flere medlemmer.
Hærvejsløbet: skal løbende udvikles ellers kommer folk ikke.
Regatta – en stor fristelse. Vi er udvalgt af Silkeborg Kommune sammen med Riverboat, som er en
spændende samarbejdspartner.
- Lars Engeborg sluttede beretning med at nævne, at det er hvad vi arbejder med.
Opfordrede deltagerne til at komme med deres mening.
----------------------------------------------------Morten Jørgensen resumerede emner fra beretningen, hvorefter der kom kommentarer fra salen.
Ove Laustsen, Viborg.
Nævnte at esport ”irriterer” – skal vel med, men ved ikke hvorfor.
Foreningerne skal være med til at modvirke ensomhed.
Kis Østergaard, senioridræt – opfordrede til at prøve med seniorer i esport - kan koble sammen
med eks. gåtur
Vi skal måske have en stor senioridrætsafdeling for at få nye seniorer.
Man skal ikke blive dement, men oprette hold der skal huske program fra den ene aften til den
anden.
Ole Madsen, Spøttrup: Nævnte at man til efteråret skal i gang med esport – gerne med hjælp af
penge fra foreningspuljen– masser af unge, der kommer ud, så de også rører sig.
Opfordrede DGI Midtjylland til at tilbyde Foreningsudviklingssamtale ”FUS”
Lars Engeborg:
God ide med seniorer i esport.
Vi har i foreningerne ansvar for ensomme – også børn.

En stor senioridrætsforening – måske en ide – kræver også opbakning - nævnte eksempel fra
Roskilde.
Demente? – Kurt Søndergaard: vi arbejder – produkt: ”Demensvenlig idrætsforening”
Workshop kan laves i foreningen.
FUS – rigtig god ide – foreningsudvikling er det vigtigste,
Morten Jørgensen opfordrede foreningerne til at være med til at sætte en retning.
Vigtig at rejse noget, som bestyrelsen kan arbejde videre med.
Hans Westphael, BIF Gymnastik, Bjerringbro. Demensvenlig Idrætsforening er givende
Opfordrede desuden til at gå hjem og snakke med ”fremmede mennesker” og ikke kun de man
kender i forvejen.
Ove Laustsen, Viborg spurgte til, hvor mange DGI ikke er i kontakt med?
Ole Sørensen: Har ikke antallet, men vi har mange kontakter, bl.a. via ringerunder. Ser også gerne
flere foreninger i netværk.
Nina Emilie Hansen, Krop & Kultur: Arbejder også med Bevæg dig for Livet. Ønsker ikke en stor
”seniorforening” – ser gerne kontakt også med unge.
Morten Jørgensen konstaterede afslutningsvis, at det går godt.
NB: Der foreligger desuden en skriftlig beretning, som var tilgængelig inden årsmødet.
4.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Direktør Ole Toft Sørensen fremlagde regnskabet med følgende indledning:
• Egenkapital eller foreningsudvikling i relation til foreningers efterspørgsel og potentialer?
• I 2018 – ”investeret i efterspørgslen” –bl.a. med baggrund i foreningsundersøgelse
• Omsætning og/eller kvalitet?
• Effektivitet, produktivitet og sparsommelighed som kritisk revision bl.a. skal forholde sig til.
Årsresultat og afvigelser 2016-2018
• 2016 +763 t.kr. (budget +400 t.kr.)
• 2017 +441 t.kr. (budget +250 t.kr.) – hensat 225. t.kr. til 2018
• 2018 -391 t.kr./-616 t.kr. (budget +253 t.kr.)
Samlet resultat i perioden 2016-2018 +813 t.kr.
Egenkapital 31. januar 2016: 1.033 t.kr.
31. januar 2017: 1.249 t.kr. (+disp. 225 t.kr.)
31. januar 2018 : 858 t.kr.
Likvide beholdninger – 31. januar 2018 – 1.242 t.kr.
31. januar 2017 – 1.240 t.kr.
Der har været en positiv udvikling i indtægterne:
Hovedtal:
Indtægter
- heraf Tipmidl.
Omkostninger
Resultat
Egenkapital

2017 (t.kr.)
26.247
11.092
25.806
+441
+1.474

2018 (t.kr.)
27.712
10.887
28.328
-616 (-391)
+856

Væsentlige negative afvigelser (i.f.t. budget 2018)
• Skoler, institutioner og inklusion -562 t.kr. (-363 t.kr.)
• Events – DGI Hærvejsløbet -344 t.kr. (+65 t.kr.)
• Administration – Personale, administration og husleje -5.047 t.kr. (-4.601 t.kr.)
• Ekstra udbetaling foreninger Motorvejsløb 2016 –70 t.kr. (0)
Væsentlige positive afvigelser (i.f.t. budget 2018)
• Tipsmidler 11.092 t.kr. (10.950 t.kr.)
• Idræt og motion (total) -5.410 t.kr. (-5.475 t.kr.)
• Mødevirksomhed - 294 t.kr. (-375 t.kr.)
• Forsikring -1.125 t.kr. (-1.205 t.kr.)
• Udviklingsmidler -380 t.kr. (-425 t.kr.) – eSport, senioridræt, foreningsudvikling,
kommunesamarbejde
Årsrapport foreligger.
5.

Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag – Punkt 4 og 6 blev derfor slået sammen.

6.

Fremlæggelse og drøftelse af handlingsplan og økonomisk styringsplan for de kommende år
v/Ole Toft Sørensen:
Budget 2019: (tus.kr.)
Indtægter
27.390
Udgifter
27.294
Overskud
96
Der er fokus på følgende ”pejlemærker” 2019-2020
- Egenkapitalen i DGI og DGI Midtjylland
- Risikoanalyse – væsentligste afvigelser regnskab 2018
- Budgetteret overskud 2019 +96.000
– incl. periodiseringsmidler 700.000 og udviklingspulje 450.000
- Merværdi for medlemsforeninger
- Børn og unges lige adgang til foreningslivet
- Foreningsnetværk 2.0 og Foreningsudvikling
- Bevæg dig for livet – potentialer og udfordringer
- ”Bevæg dig for livet”- visionsaftale Herning Kommune
- Idræt for seniorer
- eSport
I relation til ovennævnte supplerede Ole Sørensen:
Fokus på Skoler og institutioner. Samarbejde med efterskoler.
Hærvejsløbet genererer f.eks. over 1 mio. kr. til foreninger og tilbud om tre mdrs. gratis
medlemskab hos foreninger.
Dirigent Morgen Jørgensen spurgte forsamlingen, om DGI Midtjylland skal gøre noget anderledes?
Morten Dam Rasmussen, Ørum Idrætsforening refererede til årsrapporten og resultatet for
skydning. Ser et misforhold til øvrige aktiviteter, men klar over fusionsaftale.
Erik Madsen, bestyrelsen/skydning forklarede sammenhængen med henvisning til den ti-årige
aftale indtil 2023.
Morten Dam påpegede også egenkapitalens størrelse i relation til forpligtelser overfor personalet.

7.

Valg:
Valg af op til tre medlemmer til bestyrelsen:

På valg:
- Preben Sørensen, Sinding (modtager genvalg)
- Ulrik Hyldgaard, Lind (modtager genvalg)
- Inge Dinis, Bording (udtrådt af bestyrelsen - modtager ikke genvalg)
Preben Sørensen og Ulrik Hyldgaard præsenterede sig selv med baggrund mm..
Lars Engeborg indstillede Preben og Ulrik til genvalg.
Nævnte at interesserede var velkommen til at stille op.
Bestyrelsen fik årsmødets bemyndigelse til at finde en kandidat. Hvis muligt en fra Ikast-Brande
Kommune.
Lars Engeborg rettede en tak for indsatsen til Inge Dinis (ikke til stede) og nævnte de mange felter
Inge er og har været med i.
Valg af en kritisk revisor for to år ad gangen. På valg:
Jens Sørensen, Resenbro, som blev genvalgt.
Valg af kritisk revisorsuppleant for et år ad gangen. På valg:
Martin Damholdt, Sunds, som blev genvalgt.
Alle valg var uden afstemning.
8.

Eventuelt
Gæst Dan Skjerning fra hovedbestyrelsen (indlægget dog efter beretningen under pkt. 3)
Hilsen fra HB
Vi har meget mangfoldighed. – organisation, der spænder vidt. Nævnte eksempler:
Ny bestyrelse – bruger meget tid på dialog.
To ben BDFL- børn og unge – nye fællesskaber.
Nye partnerskaber
Nye ”Røgfri Fremtid” - foreninger skal ha en holdning
Samarbejde med dele af fitnessindustrien
Foreningspartnerskaber
Workshops fik gode omtale - en deltager så dog gerne mere tid.
Dirigent Morten Jørgensen takkede for god ro og orden og - som formand for højskolen – besøget
på stedet.
Lars Engeborg takkede Morten Jørgensen for god ledelse af årsmødet.

Ref: Hans Eriksen
Dirigent Morten Jørgensen
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