Til DGI Sydvests bestyrelse
Til orientering for:
• Suppleanter Ulla Troelsen og Claus Kildemand
• Kritiske revisorer Gitte Ravn og Bent Kirkegård
• Frivillige udvalgsmedlemmer i DGI Sydvest
• Medarbejdere

Referat DGI Sydvest bestyrelsesmøde den 14.10.2019
kl. 17-20 på Degnevej, Esbjerg Ø
Deltagere:
Henning Kristensen, Lillian Jakobsen, Inge Hansen, Preben D. Hermansen, Per Lauridsen,
Torben Thorhauge, Merete Lauesen, Torben Haahr, Birthe Kristensen, Lotte Sørensen
Afbud: Kirsten Christensen
Ordstyrer: Merete Lauesen, som er ansvarlig for:
✓
✓
✓
✓

Runde dagsordenpunktet godt af.
Formulere en konklusion, evt. i samråd med formanden.
Evaluere på punktet, hvis det giver mening. Ordstyreren vurderer selv.
Tage stilling til, hvorvidt der skal kommunikeres eksternt/internt, herunder hvilken
kommunikationsform.

Dagsorden:
1.
Opfølgning fra sidste
møde og godkendelse
af dagsorden

Godkendelse af dagsorden:
Opfølgning på:
Til orientering, så er der netop blevet udarbejdet vejledning i
praksis omkring brugen af billeder, fra landskontoret.
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/billedbrug-paanettet-bliver-nemmere

2.

DGI Sydvests årsmøde den 19.11.2019 i Rødding.

DGI Sydvest årsmøde

Årsmødet er traditionel opbygget. Kl. 17 indledes med en
workshop/oplevelse/oplæg omkring børn og unge og Go Fun, som
vi har fået Sara Møller-Nielsen fra DGI Verdensholdet 2018-19 til
at holde. Invitation sendes til foreningerne mandag den
28.10.2019.

DGI årsmøde

DGI’s årsmøde den 2.11.2019 i DGI Byen

Begge punkter er
orienteringspunkter

Der er 34 deltagere tilmeldt fra DGI Sydvest til årsmødet. Heraf 3
foreninger, 6 udvalgsmedlemmer, 7 fra bestyrelse og 13 personer
fra personalet.

Vi har 16 delegerede. I forhold til valg af kandidater til
hovedbestyrelsen sørger vi for en god information til vores
delegerede inden årsmødet - formentlig bliver det i toget på vej til
årsmødet.
Nærmere info omkring transport sendes ud i uge 42.
3.
Kommunikation i DGI
Sydvest
Orientering/debat

Vi får besøg af vores nye kommunikationsmedarbejder i
DGI Sydvest Lotte Sørensen med nedenstående oplæg:

➢
➢

➢

➢

Lotte - kort præsentation
Mediebilledet i dag
a. Hvilke medier bruger danskerne
b. Hvad er de nyeste tendenser
Kommunikation i DGI Sydvest
c. Kommunikationsmedarbejderens hverdag
d. Vores strategi på forskellige medier
Bestyrelsens rolle
e. Landsplan
i. Twitter og LinkedIn
ii. Opfordring til politisk kommunikation
f. DGI Sydvest
i. Hvilken rolle skal bestyrelsen have i
medierne?

Der lægges op til, at vi efter at have hørt Lottes indlæg drøfter,
hvordan bestyrelsen kan/ikke kan bruge de sociale medier.
Pointer fra oplægget:
Som mediebilledet er i dag, er det ikke nok ”bare” at sende en
mail. Generation Y’s opfattelse er, at mails er old news.
-

Facebook er fortsat i nedgang, men det er stadig godt i
mange sammenhænge
Youtube går fortsat frem
Instagram går frem, vi arbejder på at finde formen hos os
LinkedIn går frem
Snapchat har fat i de unge, og vi bør være opmærksomme
på dette

Marketingtrends er Influencers, som stormer frem.
En Influencer er en person, der har indflydelse på andre personer
og deres forbrug. I en social media kontekst er en Influencer en
person, som har mange følgere på de sociale medier. Fokus er på
markedsføring af produkter og services.
Hvad kan bestyrelsen gøre i DGI Sydvest?
DGI Sydvests hovedfokus er fortsat Facebook. Lottes anbefaling
er at følge meningsdannere i vores område, fx borgmestre,
formænd for udvalg m.v.
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Hvis bestyrelsen også er venner med hinanden kan I se, hvem af
jer, som interagerer med et opslag og dermed får hurtig
information om, hvad der sker i vores område.
Bestyrelsen efterspørger et ”hands-on fb kursus” i starten af det
nye år. Lotte har ansvaret herfor.
Kommunikation i DGI bør være et tilbagevendende emne i løbet at
et bestyrelse år.
4.
Budget 2020

v/Økonomiudvalget Henning Kristensen og Birthe
Kristensen

Beslutning

For budget 2020 har bestyrelsen besluttet følgende retningslinjer:
➢
➢
➢

Slip fri
Det skal være realistisk
Overordnet budget i balance

Økonomiudvalget indstiller budget 2020 til godkendelse i
bestyrelsen og efterfølgende godkendelse til årsmødet.
Bestyrelsen godkendte budgetoplægget med et budgetteret
resultat på minus 183 tkr.
Orientering

Regnskabsopfølgning pr. 7.10.2019.

5.
Indstilling til
vedtægtsændringer
til vores årsmøde

v/Torben Haahr

Beslutning

Torben Haahr og Birthe Kristensen har gennemgået vores
vedtægter og indstiller, at der ændres på to markante områder:
1) Datoen for vores årsmødet flyttes fra november til april
måned
2) Bestyrelsen slankes fra mellem 9-11 medlemmer til
mellem 7-9 medlemmer.
WHY 1)
➢ Administrativt bliver der mere sammenhæng mellem
budgettal og handleplaner
➢ Mange foreninger forstår ikke, hvorfor vores årsmødet først
afholdes i november
➢ Der arbejdes med overblik over to år i stedet for 3 år. Fx i
år skal der både aflægges rapport for 2018, der skal følges
op på 2019 og budgetlægges for 2020.
WHY 2)
➢ Primært fordi vi vurderer, at mellem 7-9 personer er nok til
at løse opgaverne.
Vedtægtsændringerne blev gennemgået. Der er helt overordnet
opbakning til ændringerne, men der er et par områder, som
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kræver yderligere belysning/afklaring. Birthe arbejder videre med
det og information sendes til bestyrelsen via mail.

6.
Kommunesamarbejde

v/Henning Kristensen og Birthe Kristensen
-

Esbjerg
Varde
Billund
Vejen
Fanø

Dynamisk opdateret Bilag
7.
Orienteringer

Orientering fra:
•

•

8.
Eventuelt

Referent Birthe Kristensen
15.10.2019
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Formand
DGI Sydvest har møde med DGI’s formand og
næstformand den 11.12.2019. HK er ansvarlig for
dagsordenen og modtager gerne input fra bestyrelsen
hertil. Send gerne mail til HK.
Bestyrelsesmedlemmer
ML - 85 gymnaster fra Ung Vest planlægger en rejse til
Kroatien i 2020.

Ingenting til referat.

