DGI Fyns årsmøde 28. marts 2019

Beretning
Indblik i årets gang samt overblik over
indsatsområder og prioriteter.
www.dgi.dk
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Dagsorden - årsmøde 2019
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent. Dirigenten udpeger stemmetællere
Landsdelsbestyrelsens beretning
Fremlæggelse af det reviderede regnskab (årsrapport) til godkendelse
Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget for det kommende år til orientering
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg
Valg af næstformand:
På valg er: Hans Jantzen (genopstiller)
Valg af tre bestyrelsesmedlemmer:
På valg er: Ian Kristensen (genopstiller)
Lars Krumholt (genopstiller)
Stiller op: Maria Jæger Hundstrup
Valg af en suppleant:
På valg er: Maria Jæger Hundstrup
Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant:
Revisor - på valg er: Carl Haas (genopstiller)
Revisorsuppleant: Vakant
8. Eventuelt
Stemmeberettigede ved årsmødet er:
5 repræsentanter for hver medlemsforening i DGI Fyn.
DGI Fyns Landsdelsbestyrelses- og udvalgsmedlemmer.
Frie skoler med hver en delegeret (Skoler der er medlem af DGI Fyn).
Kun fremmødte personer kan stemme.
Alle, der er medlem af en forening i DGI Fyn, og som er fyldt 18 år, er valgbar.
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Relationer med mening
I januar 2018 afviklede bestyrelsen og
medarbejdere en fælles workshop om
det fremtidige politiske og administrative
ledelsesgrundlag i DGI Fyn.
Opsummeret i en enkelt punchline blev
overskriften for grundlaget og
kerneopgaven for vores arbejde at
skabe, udvikle og understøtte:
”Relationer med mening”.
Klyngesamarbejder
Allerede i oktober måned 2018 havde
DGI Fyns bestyrelse fornøjelsen af at
være vært ved et møde i regi af
landsforeningen, hvor foreningsledere
fra lokale fodbold- og gymnastikforeninger i Svendborg præsenterede
deres klyngesamarbejder om
henholdsvis styrkelse af pigefodbold og
om ansættelse af fælles
springinstruktører i regi af DGI's
”drengesatsning”.
Begge idrætters ledere kunne berette
om, hvordan de indbyrdes, understøttet
af DGI Fyn, skaber værdi i forhold til at
imødekomme lokalområdets behov for
idræt og motion.
Formålet med mødet var i praksis at vise
eksempeler på, hvordan vi arbejder med
DGI’s princip om at ”… det er
medlemsforeningernes og borgernes

beslutninger, som er afgørende for, om
DGI lykkes med at realisere vores
mission og strategiske målsætninger, og
derfor skal vi have fokus på at involvere
vores medlemsforeninger, medlemmerne
og borgerne i vores initiativer”.
Mødet var en stor succes, og formen for
samarbejde mellem landsdelsforening
og medlemsforening er sidenhen omtalt
og fremhævet på flere møder i regi af
landsforeningen. Ikke at det er
væsentligt i sig selv, men det er en stor
glæde at opleve, at vi faktisk lykkes
med at skabe meningsfyldte relationer
mellem lokalforeninger og mellem dem
og os. Netop fordi det passer så fint ind i
vores organisationspolitiske hovedmål
om at skabe ”Relationer med mening”.
Fokus for bestyrelsens arbejde
Landsdelsbestyrelsens arbejde har
fokus på initiativer, der kan styrke vores
evne til at skabe udvikling med afsæt i
foreningernes behov.
Vi har gennem de seneste par år lært, at
vi skal være vedholdende i vores
samarbejde med lokalforeninger, hvis vi
skal sikre en gevinst i form af flere
medlemmer i foreningerne og flere
aktive hverdagsmotionister i det hele
taget.

Vi har lært, at vi skal afholde os fra selv
at udvikle nye ideer, nye aktiviteter og
nye koncepter - men i stedet udfordre
medlemsforeningerne til at skabe
indsatser, der giver mening lokalt, og
samtidig indgå i et stærkt samarbejde
med dem om at skabe flere aktive, flere
medlemmer og flere frivillige.
DGI har, også i kraft af vores samarbejde
med DIF og specialforbund om Bevæg
dig for livet, rigtigt meget ”på hylderne”
og mange gode løsninger, som virker, og
er relevante for medlemsforeningerne.
Dem skal vi naturligvis bruge.

Men lige så ofte skal vi i læring sammen
med vores medlemsforeninger for at
finde vejen frem og de løsninger, som
virker hos dem.
Vi arbejder derfor hele tiden med at
finde områder, hvor vi lykkes med at
skabe værdi for medlemsforeningerne i
forhold til at imødekomme fynboernes
behov for idræt og motion. De
kommende år under overskriften
”Relationer med mening”.
Gitte Madsen.
Formand for DGI Fyn
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Cykling
RIDERS hjælper andre i gang
RIDERS er et landsdækkende initiativ i
regi af Bevæg dig for livet. Det er
cykelentusiaster, der brænder for
turcykling og gerne hjælper andre ind i
sporten.
Langt over 50 % af alle, der cykler på
landevej, kører ikke i klub. Til udvalgte
cykelløb og organiserede træf står
RIDERS til rådighed for at hjælpe dem,
som gerne vil tage springet og begynde
at cykle sammen med andre.
Til cykelløb hjælper de for eksempel
førstegangsdeltagere med fif til at køre i
et felt, ligesom de giver opmuntring og
støtte, når benene syrer til og
målstregen virker langt væk. På træf,
der ofte holdes sammen med en klub
eller et fællesskab, kan nybegyndere
samles med RIDERS og få gode råd til
indstilling af cyklen og cykling i klub.
DGI Fyn har opbygget en gruppe på 24
RIDERS. I 2018 har der deltaget RIDERS i
otte løb på Fyn, og vi har afholdt fem
træf med RIDERS. Derudover har de
arrangeret deres egne cykelture for
nybegyndere.
Kontakt idrætskonsulent Jacob
Pallesen for mere information.

Foreningsklynger
Projekt Odense Klubber

Fem foreninger ansætter trænere

Projektet har til formål at understøtte
Odense som en stærk badmintonby,
gennem en styrket træningskultur i
foreningerne og et tværgående samarbejde mellem foreningsledere og
trænere i badmintonsportens Odenseklynge.

Et fælles behov for flere dygtige trænere
fik i efteråret fem sydfynske gymnastikforeninger til at gå sammen om at
deltidsansætte fire trænere. De tager på
skift rundt til foreningerne, hvor deres
opgave både er at undervise børnehold
og uddanne hjælpetrænere. På den
måde får børnene bedre træning, og de
frivillige får mere lyst til at være med, da
de er bedre klædt på til opgaven.

I det 2-årige projekt afholdes to årlige
netværksmøder med fokus på
vidensdeling, inspiration og samarbejde.
De syv klubber i klyngesamarbejdet
bliver derudover besøgt enkeltvis af DGI
Fyns badmintonkonsulent for at sikre, at
udviklingsforløbene skræddersys til den
enkelte klub, så de får det optimale ud
af projektet, men samtidig kan bidrage
med egne styrker i klyngesamarbejdet.
Potentialet er, at klubberne gør hinanden gode i stedet for at betragte
naboklubberne som de største konkurrenter. Samarbejdet kan for eksempel
munde ud i fælles indsatser for nogle
bestemte målgrupper, såsom
træningsmiljøer for bestemte årgange
og turneringshold sat sammen på tværs
af klubberne
Kontakt idrætskonsulent Tina Søgaard
for mere information.

Samarbejdet om ansættelse af trænere
blev besluttet efter, foreningerne i flere
år sammen har afholdt Sydfynsopvisningen. Fælles opgaveløsning gav
øget kendskab og skabte afsæt til
fælles foreningsudvikling. Det er i første
omgang tænkt som et forsøg i denne
sæson. DGI Fyn følger samarbejdet med
henblik på at kunne dele ud af
erfaringerne til andre foreninger.
De fem foreninger er Svendborg
Gymnastikforening, Skårup IF, GS
Gudme, Tåsinge Gymnastikforening og
Ollerup Gymnastikforening. Vi tilbyder
sparring til foreningerne, så de får mest
muligt ud af at deltage i klyngen.
Hør Jens Erik Laulund Skotte fra
Ollerup Gymnastikforening fortælle
mere på årsmødet.
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Skydning
Airsoft Challenge ny skydedisciplin
DGI arbejder for at udbrede den nye
disciplin airsoft challenge. På Fyn har
der i 2018 været afholdt en begynderworkshop, og bagefter blev der
arrangeret en samling for de foreninger,
som var mest interesserede i den nye
disciplin.
Tommerup Skytteforening har
efterfølgende startet airsoft challenge.
De har lavet mål, som man kan skyde
efter, og de har nu fast airsoft challenge
træning en gang hver anden uge.
Disciplinen airsoft challenge skydes
med softguns, som man også kender fra
for eksempel hardball. Den dyrkes på to

forskellige måder. Enten som
præcisionsskydning, hvor man fra en
fast standplads skal ramme et antal mål
på enten den samme eller forskellige
afstande på tid. Eller som handlebane,
hvor man skal bevæge sig mellem
standpladser og ramme et varierende
antal mål på varierende afstande og evt.
i forskellige skydestillinger.
I januar 2019 blev den første fynske
hjælpetræneruddannelse om airsoft
challenge afholdt.
Kontakt idrætskonsulent Charlotte
Jakobsen for mere information.

Nye initiativer
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Hold Hjernen Frisk

Foreningsudvikling – hele vejen rundt!

Hold Hjernen Frisk er et landsdækkene
projekt, der afprøver aktiviteter, som
styrker både krop og hjerne. I DGI har vi
arbejdet med sporet naturtræning, hvor
deltagerne, alle mellem 55 og 75,
lavede øvelser i naturen.

En række af DGI Fyns medlemsforeninger benytter kun sjældent eller
aldrig vores mange tilbud. I efteråret
2018 blev der dannet en gruppe af
freelance foreningsudviklere, som har til
opgave at kontakte disse foreninger.

På Fyn var der fem foreninger, som i
efteråret 2018 oprettede Hold Hjernen
Frisk hold med i alt 73 deltagere. Test før
og efter det 12-ugers forløb skulle give et
indblik i effekten af træningen. I et
spørgeskema i sluttesten tilkendegav
64 % af deltagerne, at de selv mener, de
har fået forbedret deres mentale
sundhed, 53% deres sociale sundhed og
43% deres fysiske sundhed.

DGI Fyn igangsatte indsatsen for at finde
ud af, hvorfor foreningerne ikke rækker
ud efter vores kompetencer. Er det fordi,
de ikke er klar over, hvilke medlemsfordele de har? Eller skyldes det, at de i
bund og grund trives og ikke har behov
for foreningsrådgivning i forhold til
aktiviteter, medlemmer og frivillige?

De fynske foreninger, som oprettede
Hold Hjernen Frisk hold var: Haarby
Boldklub, Motion i Dagtimerne, NGIF,
Svendborg Senioridræt og Tommerup
Idræt. Alle fem foreninger ønsker at
forsætte med Hold Hjernen Frisk i 2019,
og DGI Fyn arbejder på at finde flere
foreninger, som vil oprette hold. 62 % af
de fynske deltagerne var ikke medlem
af den pågældende forening i forvejen.
Hør idrætskonsulent Nikolaj Rud
Sørensen fortælle mere på årsmødet.

Arbejdsgruppen fik derfor til opgave at
invitere sig på besøg i de forskellige
typer af foreninger, som vi ikke hører
eller mærker så meget til, og de har
dermed fået en masse viden og gode
fortællinger med hjem.
DGI Fyns forventning til indsatsen er, at
vores relationer og relationsarbejde
bliver stærkere og tydeligere – for alle
vores medlemsforeninger - over hele
Fyn.
Hør freelance foreningsudvikler Lars
Mørk fortælle mere på årsmødet.

10

Håndbold og volleyball
De voksne tilbage i foreningerne

Fra få frivillige til forårsturnering

For håndbold har der i 2018 været fokus
på at opbygge relationer, og udbrede
Bevæg dig for livet initiativer til de
fynske håndboldforeninger. Initiativer,
som skal bringe voksne tilbage til
klubberne.

DGI Fyn blev i 2018 ansvarlig for al
volleyball i DGI regi. Denne beretning
indeholder derfor også en fortælling om
udviklingen af volleyballaktiviteter i DGI
Storstrømmen. Et område, hvor der ikke
har været arrangementer eller
turneringer i nogen tid.

HåndboldFitness og Five-a-side er nye
måder at spille håndbold på, som er
mindre fysisk krævende. For eksempel
er banen mindre, og der spilles med en
blødere bold. Der er afviklet masser af
inspirationsaftener, hvor foreninger har
afprøvet spillene, og seks af klubberne
udbyder nu fast et af dem.
Første lørdag i år blev Håndboldens Dag
afholdt for første gang. Et åbent hus
arrangement, hvor de deltagende
foreninger byder inden for, så alle kan
prøve at spille håndbold og opleve grin,
leg og hygge. På Fyn deltog 14 klubber,
og tilbagemeldingerne har været
enslydende: Det var en kæmpe suces.
Ikke mindre end otte af de deltagende
klubber vil starte hold med
HåndboldFitness eller Five-a-side i 2019.
Hør idrætskonsulent Kristina Kronborg
fortælle mere på årsmødet.

Det første skridt til at sætte gang i
volleyballaktiviteter i Storstrømmen var
et møde med fire frivillige i efteråret.
Som resultat af mødet blev der planlagt
en fælles træningsaften for alle
volleyballspillere i området. De 70
deltagere til dette arrangement
bekræftede formodningen om, at der
stadig er interesse for volleyball i
Storstrømmen, og de frivillige fik mod på
mere.
De har derfor sat gang i en
forårsturnering, hvor syv foreninger
deltager, og der kommunikeres livligt om
kampene i en nyoprettet Facebookgruppe.
Hør idrætskonsulent Karsten Vium
Strandridder fortælle mere på
årsmødet.

Eventmageruddannelse
I forbindelse med SPULT (læs mere på
side 14) er der oprettet en
eventmageruddannelse for unge mellem
15 og 25, som kaldes KATAPULT.
Deltagerne skal op til eller under SPULT
i 2019 og 2020 samt L2021 føre et
projekt ud i livet, som skal være
forankret i en lokal forening eller
institution.
Formålet med KATAPULT er at uddanne
og støtte innovative projektmagere, og
forløbene skal bidrage til at SPULT bliver
en mangfoldig og progressiv festival.
De unge eventmagere deltager i
workshops, som giver dem kendskab til
projektstyrings-værktøjer, ligesom de
modtager sparring og feedback fra
erfarne projektledere.
KATAPULT understøtter og bidrager til
DIF's og DGI's fælles vision Bevæg dig
for livet og Svendborg Kommunes
idrætspolitik.
I 2019 deltager 18 unge med syv
forskellige projekter.
Hør projektlederne for KATAPULT
fortælle mere på årsmødet.
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Foreningsudvikling
Opstart af ny forening
I DGI vil vi altid gerne hjælpe
foreningerne bedst muligt med de
spørgsmål og problemstillinger, der
opstår som en naturlig del af
foreningslivet. Vi har et bredt netværk af
konsulenter, som bistår hinanden med
baggrund i deres forskellige
kernekompetencer.
Thurø eSport blev oprettet i 2018 med
god hjælp fra flere af DGI Fyns
konsulenter, og hvor det netop har været
tydeligt, hvor stærk DGI er, når vi
hjælper hinanden.
I selve opstartsfasen, hvor det handlede
om de formelle rammer, var det DGI
Fyns foreningskonsulent, der bidrog
med viden om udfærdigelse af
vedtægter. Da det formelle var på plads,
kom der fokus på foreningens aktiviteter.
Det har fra opstarten være helt
essentielt for foreningens ledelse, at
medlemmerne ikke kun gamer, men
også er fysisk aktive. Det er derfor et
krav, at medlemmerne også deltager i
den fysiske træning.
Selvfølgelig fordrer det, at man finder en
træningsform, som medlemmerne har
lyst til at deltage i. Derfor faldt valget på

biatlon, der minder meget om
skiskydning. DGI Fyns idrætskonsulent
for skydning har hjulpet foreningen godt
i gang. De har lånt IR-rifler ved DGI Fyn
Skydning for at kunne komme hurtigt fra
start. Det har givet foreningen mulighed
for at afprøve konceptet, inden de
investerede i udstyr. IR-rifler skyder med
infrarødt lys, og de kræver derfor ikke
en masse sikkerhedsmæssige hensyn.
Det har været vigtigt for Thurø eSport at
sikre, at der blev taget godt imod
biatlon-træningen. Derfor har der fra
starten været ansat en fysisk træner,
som planlægger de øvelser, der indgår
udover selve skydningen. Foreningen
har valgt, at det skal være en blanding
af løb og styrketræning.
Thurø eSport er et stærkt eksempel på
en forening, hvor det helt tydeligt har
været et kæmpe plus, at DGI’s
konsulenter inddrager hinanden og via
et tæt samarbejde får hjulpet hver
enkelt forening bedst muligt.
Kontakt konsulent Anders Lilhav
Nielsen for mere information om
opstart af ny forening.
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Fra bestyrelsens bord
Arbejdsåret 2018 har som vanligt
indeholdt behandling af en række
enkeltsager og længerevarende
arbejdsprocesser for bestyrelsen og
medarbejderne.
Ud over de i dette hæfte udvalgte
områder, har bestyrelsen blandt andet
behandlet følgende emner i 2018.
Landsstævne og SPULT
Svendborg Sports og Kulturfestival, fra
2019 kaldet SPULT, blev tidligt i 2018
udpeget til at fungere som prøveevent
for Landsstævnet (L2021). Hermed har
ambitionen hos Sport og Idræt i
Svenborg, Svendborg Kommune og DGI
Fyn om at skabe en årligt
tilbagevendende event efter L2021 fået
yderligere et skub i den rigtige retning.
DGI Fyn er repræsenteret i styregruppen
for SPULT og har i såvel 2018 som i 2019
ydet et tilskud til eventen på kr. 250.000,
som er øremærket dækning af
omkostninger i basisdriften af SPULT.
Tilskuddet er i øvrigt betinget af, at
Svendborg Kommune yder en bevilling
til SPULT af minimum samme størrelse
som DGI Fyn.
Ud over samarbejdet med de lokale
foreningsfolk inden for idræt og kultur
via SPULT er arbejdet med L2021 i gang

på rigtig mange fronter. Hos DGI Fyn er
hovedopgaven at rekruttere, organisere
og understøtte de frivillige, der skal
arbejde til L2021.
Gennem 2018 har indsatsen især været
fokuseret på at finde og udvikle et nyt
tilmeldings- og administrationssystem til
de foreninger, som skal hjælpe os med
at rekruttere de omkring 4.500 frivillige,
der forventes at skulle deltage.
Der er derfor indgået et samarbejde
med holdsport.dk. Aftalen er lavet
allerede nu, så vi kan nå at teste
systemet rigtig godt inden L2021, blandt
andet via SPULT. Samtidig kan systemet
allerede i dag bruges ude i
medlemsforeningerne, så mange af de
foreninger, vi skal trække på, har
kendskab til systemet, inden vi skal
anvende det til L2021.
Visionskommune Svendborg
Den første måling i regi af Bevæg dig for
livet kommuneprojektet i Svendborg
viser et stort potentiale for at få flere og
mere aktive borgere i Svendborg
Kommune.
74 % af indbyggerne i kommunen
mellem 18 og 59 år vil gerne være mere
aktive, mens det er lidt over halvdelen af
de 60- til 75-årige, der har samme
ønske. Ønsket om at være mere

idrætsaktiv deles af både de borgere,
der allerede er idrætsaktive, og de
borgere, der ikke er.
Potentialet er der altså, og DGI Fyn har
siden projektets start indgået i en lang
række arbejdsopgaver, fra ansættelse af
projektleder til daglig sparring og
understøttelse af indsatser og aktiviteter
i foreninger, kommunale institutioner, m.v.

“

Hos DGI Fyn er
hovedopgaven at
rekruttere og
understøtte de
frivillige, der skal
arbejde til L2021
Fra beretningen

Det er samtidig glædeligt at konstatere,
at projektet er ved at afslutte
”indflyvningen”, så vi sammen med
Svendborg Kommune og de lokale for-eninger kan prioritere vores fælles mål
inden for så forskellige brugergrupper,
arenaer og indsatser som:
teenagere og unge voksne
børnefamilier
socialt sårbare og udsatte
målgrupper

seniorer 60+
sundhedsidræt
foreningsudvikling
udvikling af rum og rammer for
idrætten i Svendborg Kommune
svendborgprojektet: idrætsskoler og
aktive børn i dagtilbud.
Fælles fritidskonsulent med Middelfart
Kommune
Tilbage i sommeren 2018 opfordrede
DGI Fyns bestyrelse Middelfart
Kommune til at drøfte muligheden for at
”splejse” til en fælles ansættelse af en
fritidskonsulent, hvilket mundede ud i en
aftale om en treårig ansættelse fra. 1.
januar 2019.
Baggrunden var dels Middelfart
Kommunes planer om at åremålsansætte en fritidskonsulent for 1 år, dels
DGI Fyns interesse i at styrke vores
relationer til medlemsforeninger i
kommunen. Fællesansættelsen giver
begge parter bedre tid til og mulighed
for at understøtte foreningerne.
Aftalen er den første af sin art på Fyn,
men forløbet og det meget positive
samarbejde giver mod på mere. Vi har
derfor løbende været i dialog med andre
kommuner om eventuelle fællesansættelser for at styrke foreningerne i
deres bestræbelser på at få flere
medlemmer, flere aktive og flere
frivillige. Vi er spændt på, hvilken
kommune der bliver den næste, vi kan
indgå et længerevarende samarbejde
med.
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Strategiske programområder
Bestyrelsen behandlede og
reorganiserede på sit sommerseminar
arbejdet med DGI’s strategiske
programområder, som er:
inklusion
skole og institutioner
seniorer
gadeidræt
sundhed
outdoor.
Reorganiseringen betyder, at hvert
område i dag har tilknyttet en konsulent
hos DGI Fyn og mindst et
bestyrelsesmedlem, der sammen
varetager de mange indsatser og
projekter, der i DGI retter sig mod
områderne.
Det er tydeligt, at arbejdet med de
strategiske programområder styrker
DGI’s relevans som samarbejdspartner
for kommuner og foreninger på en
række områder for at løse fælles
udfordringer, ikke mindst i forhold til at
skabe tilbud til borgere, der ikke
almindeligvis kommer i foreningerne.

DGI’s årsmøde 2018
DGI’s årsmøde 2018 blev
bemærkelsesværdigt af mange grunde.
Tre af de vigtigste er: Fem instruktører
fra Ringe Gymnastikforening løb med
prisen som ”Årets trænerteam”.
Landsforeningen fik ny formand samt
mange nye medlemmer af hovedbestyrelsen. Årsmødet vedtog en vigtig
beslutning om at prioritere 70 mio.
kroner til en satsning over de kommende
5 år, der handler om at sikre ”Børn og
unges lige adgang til foreningsliv”.
Det var i den grad optur at opleve
trænerteamet fra Ringe Gymnastikforening, der blev kåret på årsmødet. De
fem trænere har hver deres unikke
personlighed og har vidt forskellige
kompetencer, der gør dem til et unikt
team. Coaching, samtaler og et altid
smittende godt humør er en naturlig del
af træningen på juniormix-holdet i Ringe,
og trænernes dedikation har betydet, at
antallet af juniormix-gymnaster i Ringe
det seneste år er steget fra omkring 60
til mere end 120.

Efter kampvalg blev DGI's næstformand
Charlotte Bach Thomassen valgt som ny
formand for DGI. Hun overtog roret fra
Søren Møller, som de seneste 17 år har
besiddet posten. Ny næstformand blev
bestyrelsesmedlem Nels Petersen.
Af de prioriterede midler på 70 mio.
kroner til satsningen om ”Børn og unges
lige adgang til foreningsliv” er DGI Fyn
sikret 3,8 mio. over de næste 5 år.
Analysearbejdet med at finde
fokuserede indsatser og relevante
partnere, der kan hjælpe os med
opgaven, er netop indledt i regi af
bestyrelsen. Vi ser frem til at kunne gøre
en forskel på områder, hvor der er et
klart behov for løsninger, så flere børn
og unge kommer med i foreningslivet.
Kontingentrabat for nye medlemmer
Gennem de sidste år har en del af de
idrætter, der arbejder med visionsprogrammer under Bevæg dig for livet,
anmodet om og aftalt med landsdelsforeningerne, at der i en 2-årig periode
ydes gratis medlemskab for nye lokale
idrætsforeninger, der søger om
medlemskab. Begrundelsen er primært,
at styregrupperne for idrætterne ønsker
at kunne levere ydelser og produkter fra
såvel specialforbund under DIF som DGI
til alle foreninger inden for en given
idræt til medlemspriser.
Med udgangspunkt i et ønske om at
stille alle lige har bestyrelsen vedtaget
som et generelt princip for DGI Fyn, at
alle foreninger, uanset idrætsgren, som
søger om optagelse i DGI Fyn, fritages

for kontingent i indmeldelsesåret og det
følgende kalenderår.
Ud over en principiel ligestilling gøres
kommunikationen omkring
kontingentforhold i DGI Fyn samtidig
mere entydig og enkel.
Det er vurderingen, at DGI Fyn ved
ordningen i gennemsnit vil gå glip af
1.000 – 1.500 kroner pr. nyindmeldt
forening om året. Antallet af nyindmeldte foreninger har ligget under 10
de seneste år.

“

Fem instruktører fra
Ringe Gymnastikforening løb med
prisen som årets
trænerteam.
Fra beretningen

Volleyball
Fra 1. januar 2018 overtog DGI Fyn
ansvaret for at drifte al volleyballaktivitet i DGI. I øvrigt en opgave vi
tyvstartede på i marts 2017, hvorfor vi
efterhånden er i god gænge med at
servicere og understøtte aktiviteten
landet over.
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DGI Fyn modtog i 2018 et øremærket
tilskud til opgaven på kr. 805.000,
hvilket blandt andet har gjort
idrætsledelsen i volleyball i stand til at
ansætte en idrætskonsulent på fuld tid.
Ud over at drifte DGI’s egne
volleyballaktiviteter har idrætsledelsen
og medarbejderne opgaver, der vedrører
samarbejdet med DIF og Volleyball
Danmark om Bevæg dig for livet (BDFL).
Endelig afviklede idrætsledelsen i
oktober 2018 det første møde mellem
bestyrelsen for Volleyball Danmark og
DGI Volleyball om et øget samarbejde
ud over BDFL-aftalens indsatser. I første
omgang blev det aftalt at styrke
samarbejdet indenfor følgende områder:
et fælles kursus-/uddannelsestilbud
for trænere/instruktører/dommere
etablering af en fælles
arbejdsgruppe, der skal arbejde for et
bedre og gerne fælles udbud af
stævner og turneringer
et fælles koncept for seniorvolley
inkl. ”startpakke” til ”idræt om
dagen”-initiativer og BDFL-kommuner.

Kulturregion Fyn - Det Rådgivende
Fritidsudvalg
På medlemsmødet den 8. marts 2018 i
Det Rådgivende Fritidsudvalg under
Kulturregion Fyn overtog DGI Fyns
næstformand, Hans Jantzen,
formandsposten fra Ib Ketelsen fra
Fynske Idrætsforbund.
Kort efter kom formandskabet i ”akut
funktion”, idet kulturministeren i foråret
2018 varslede, at hun ønskede at ændre
grundlæggende på aftalekonceptet i
kulturaftalen og overføre
tilskudsmidlerne til en landsdækkende
tværgående tilskudspulje i regi af
ministeriet.
Hen på sommeren blev planerne om
ændringer afblæst, hvorfor idrættens
regionale organisationer på Fyn efter
ansøgning til kulturregionen fremdeles
er tilskudsberettigede modtagere af
midler til særlige formål, hvilket vi
naturligvis hilser med tilfredshed.

19

DGI Fyn
Svendborgvej 337 I 5260 Odense S I 79 40 46 00 I fyn@dgi.dk

