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Godkendelse af dagsorden og referat:
1.

Godkendelse
1
af dagsorden.
.
Referat:
Søren Møller bød særligt velkommen til Ole Dreyer, som suppleant til HB, og til den konstituerede næstformand, Per Frost Henriksen.
Søren Møller takkede alle for en flot indsats ved landsstævnet, og hovedbestyrelsens medlemmer modtog en mindre erkendtlighed.
Under ”Åben for tilføjelser” tilføjes punktet ”Præsident for ISCA”.
Dagsordenen blev herefter godkendt.
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Punkter til drøftelse:
2.

Forslag til budget 2018.
45 min.
Bilag 2.1. indeholder et estimat for årsresultatet for 2017. Det første estimat forelå umiddelbart før sommer, og på denne baggrund undersøgte direktionen på hvilke områder, det var
muligt at fremrykke planlagte udgifter i 2018 til 2017. På møde den 9. august 2017 besluttede
direktionen at fremrykke sådanne udgifter for i alt cirka 1,8 mio. kr., og estimatet lyder herefter på, at årsresultatet for 2017 vil være cirka 550 t.kr. bedre end budgetteret. De omtalte
fremrykninger fordeler sig på to hovedgrupper: For det første: Udgifter på cirka 1,4 mio. kr.
som skulle være afholdt i 2018, og som i stedet afholdes i 2017. Den største post vedrører et
aftalt tilskud på 1 mio. kr. til projekt Landsbyklynger. For det andet: Udgifter på cirka 0,4 mio.
kr. som fortsat også afholdes i 2018. Her er tale om ”tidligere igangsættelse” end planlagt.
Bilag 2.2. indeholder forslag til budget 2018 med kortfattede forklarende kommentarer. De
mere uddybende kommentarer findes i bilag 2.4. Det fremgår af budgetforslaget, at en enig arbejdsgruppe vedrørende den nye fordelingsnøgle anbefaler, at tilskuddet til landsdelsforeningerne for 2018 reguleres i samme takt som udviklingen i tilskuddet fra Danske Spil fra 2016 til
2018. Det indebærer, at landsdelsforeningerne får umiddelbar økonomisk gavn af den seneste
politiske aftale om udlodningsmidlerne. Budgetforslaget afspejler naturligvis de politiske beslutninger på årsmødet og i hovedbestyrelsen, men det skal bemærkes, at forslaget også indeholder forslag til udvidelser på IT-området og marketingområdet, hvor direktionen har konstateret
flaskehalse, som er uhensigtsmæssige i forhold til løsningen af de politisk vedtagne områder.
Det skal endvidere bemærkes, at forslaget også indeholder udgifter, som det efter direktionens
vurdering er uomgængeligt at vedtage politisk – selv om de formelle beslutninger endnu ikke
er truffet. Det gælder f.eks. udgiften på 1 mio. kr. til handicapidræt, budgetteret under udviklingsmidler.
Bilag 2.3. indeholder samme budgetforslag som bilag 2.2. – opstillet i den skabelon som vil
blive anvendt i materialet til årsmødet i november 2017.
Det fremgår af note 4 til budgetforslaget, at DGI’s frie egenkapital anslås til 36,5 mio. kr. ved
udgangen af 2018, hvis estimatet for 2017 holder, og budget 2018 realiseres som foreslået.
Det er tidligere aftalt med landsledelsen, at en fri egenkapital på cirka 25 mio. kr. på landsplan
er en ønskelig størrelsesorden. På denne baggrund har direktionen valgt at udarbejde tre udvidelsesforslag, som direktionen foreslår indarbejdet i budgetforslaget. Forslagene findes i bilag
2.5. – 2.6 og 2.7.
Forslaget i bilag 2.5. om DGI Entrepreneurship Miljø indebærer en samlet budgetmæssig prioritering på mindst 8 - 10 millioner kr. over tre år. Midlerne skal findes i budgetterne for DGI’s
landsorganisation, i landsdelsforeningernes budgetter og eventuelt via fondsbevilling.
Forslaget i bilag 2.6. om ansættelse af DGI Partner- og eventchef indebærer en årlig forøgelse
af driftsudgifterne med 1 mio. kr. til personale- og marketingudgifter.
Forslaget i bilag 2.7. om prioritering af yderligere et årsværk til idrætspolitisk kommunikation
indebærer en årlig forøgelse af driftsudgifterne med 600 t.kr.
Bilag:
2.1 Estimat 2017
2.2 Forslag til budget 2018
2.3 Forslag til budget 2018, årsmødeopstilling
2.4 Forslag til budget 2018. Kommentarer
2.5 DGI Entrepreneurship Miljø
2.6 Ansættelse af DGI Partner- og eventchef
2.7 Forstærket idrætspolitisk kommunikation
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Referat:
Hovedbestyrelsen drøftede det udsendte budgetforslag. Der var opbakning til forslagene om
DGI Entrepreneurship Miljø, ansættelse af DGI Partner- og eventchef og forslaget om forstærket idrætspolitisk kommunikation. Forslagene indarbejdes i hovedbestyrelsens budgetforslag,
som behandles på landsledelsesmødet i september. Det blev endvidere besluttet at prioritere
50.000 kr. til et forprojekt om at sætte veteranernes styrker i spil.
Søren Møller fremhævede, at der bør være to ledetråde for den politiske behandling af forslaget til budget 2018: Flere medlemmer og effektivitet i DGI.
Søren Møller oplyste, at det internationale perspektiv for Bevæg dig for livet og dansk motionsidræt kan blive et prioriteret tema i den kommende tid.
Det blev aftalt at undersøge, om DGI bør (tage del i at) etablere en socialøkonomisk virksomhed som kan levere serviceydelser til idrætsaktiviteterne i DGI. En første drøftelse sættes på
dagsordenen for hovedbestyrelsens møde i oktober 2017.
3.

Demokrati og involvering.
45 min.
Arbejdsgruppen om demokrati og involvering blev nedsat i forlængelse af HB-mødet den 21.
januar 2016 og har bestået af






Annette Vilhelmsen, HB
Per Frost Henriksen, HB
Jette Holt, næstformand i DGI Nordjylland
Lasse Petersen, Skjold Skævinge IF
Karsten Elmose-Østerlund, Syddansk Universitet

Gruppen har haft til opgave at organisere en debat om, hvordan vi bedst muligt styrker demokratiet og involveringen i DGI og har som bekendt arbejdet med tre temaer:
DGI’s mission og opgave
Folkevalgtes og frivilliges roller i DGI
Forholdet mellem opgave, struktur og beslutningsveje i DGI
Annette Vilhelmsen (AV) og Per Frost Henriksen (PFH) bemærker:
Her ved afslutningen af arbejdet noterer vi med glæde og tilfredshed, at arbejdsgruppens arbejde har bidraget til, at






Vi har i DGI fået et klarere billede af, hvad det konkret indebærer at arbejde for at
”fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter”
DGI har besluttet at undersøge mulighederne i IT-redskabet Assembly Voting som en
vej til at styrke demokratiet og involveringen i medlemsforeningerne
Vi har i DGI fået et klarere og fælles billede af ledelsesstrukturen i DGI: Hovedbestyrelsen har det overordnede ledelsesmæssige ansvar mellem årsmøderne, og landsdelsforeningernes bestyrelser har det ledelsesmæssige ansvar for landsdelsforeningerne
Vi har i DGI fået et klarere fælles billede af ansvaret, som er knyttet til rollen som politisk leder for en idræt
Vi har et klarere fælles billede af forskellige typer frivillige i DGI

Endelig har arbejdsgruppens arbejde bidraget til, at DGI’s hovedbestyrelse har formuleret forslag til principper for måden, vi tænker opgaver, struktur og beslutningsveje i DGI de kommende år:
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I de kommende år skal vi arbejde for at skabe rammer ”fra oven” og skabe løsninger og
målsætninger ”fra neden”.
De vigtigste beslutningstagere i Bevæg dig for livet er henholdsvis medlemsforeningerne
og den enkelte borger. Derfor bør diskussionen om involvering især have fokus på medlemsforeningerne.
Det er vigtigt, at de der arbejder med at koordinere indsatsen inden for en idræt eller et
strategisk programområde er tæt på arbejdet i medlemsforeningerne og landsdelsforeningernes virkelighed. Det gælder for både medarbejdere, frivillige og folkevalgte.
Vi skal arbejde videre med at styrke fælles ledelse.

Principperne har opbakning i landsledelsen som samtidig stiller spørgsmål til forståelsen af flere
af de anvendte begreber.
Alt dette har kun været muligt i kraft af de drøftelser, vi har haft i arbejdsgruppen om demokrati og involvering.
For egen regning vil vi tilføje, at det er vores opfattelse, at hovedbestyrelsen fremadrettet i højere grad bør anvende muligheden for at delegere beslutningskompetence til landsledelsen. Vi
mener ikke, at der er et aktuelt behov for ændring af DGI’s vedtægter.
Vi forventer, at hovedbestyrelsen som helhed vil arbejde videre med konkretiseringen af de foreslåede principper for måden, vi tænker opgaver, struktur og beslutningsveje i DGI de kommende år. Vi har derfor ingen særlige forslag på baggrund af denne del af debatten i landsledelsen.
Endelig kan vi oplyse, at vi på baggrund af debatten på årsmødet i 2016 har overvejet, om vi i
DGI bør indføre en maksimumsgrænse for det antal år en folkevalgt kan besidde en bestemt
post. Vi anerkender behovet for løbende fornyelse – også blandt folkevalgte i DGI – men mener, at de eksisterende procedurer og den demokratiske kultur i DGI kan sikre dette. Vi kan
derfor ikke anbefale, at hovedbestyrelsen stiller særlige forslag på dette område.
Søren Møller og direktionen foreslår at hovedbestyrelsen nedsætter en implementerings
gruppe, som skal komme med forslag til konkretisering af de fire principper for måden, vi tænker opgaver, struktur og beslutningsveje i DGI de kommende år.
Gruppen skal ikke have formel beslutningskompetence i forhold til andre dele af DGI men have
adgang til at drøfte og tage initiativer til at styrke realiseringen af principperne på alle områder
i DGI.
Gruppen har således til opgave at udfordre vanetænkning, drive udviklingen af fælles ledelse
og måle oplevelsen af, at DGI tager udgangspunkt i og arbejder med involvering af borgerne
og medlemsforeningerne.
Gruppen skal arbejde i to år og halvårligt rapportere til landsledelsen om hvordan implementering af de fire principper sker i alle dele af organisationen. Gruppen holder møder efter behov.
Gruppen sammensættes af





Et medlem af hovedbestyrelsen som er formand for gruppen
En landsdelsforeningsformand valgt af gruppen af landsdelsforeningsformænd
Et direktionsmedlem, udpeget af direktionen
En direktør for en landsdelsforening udpeget af gruppen af landsdelsforeningsformænd

Den sekretariatsmæssige betjening varetages af et nyetableret fælles ledelsessekretariat.
Bilag:
3.1 Demokrati og involvering. Afsluttende notat.
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3.2 Et stærkt og velfungerende DGI frem mod 2025
Referat:
Hovedbestyrelsen drøftede det afsluttende notat fra arbejdsgruppen om demokrati og involvering. Der var enighed om, at arbejdsgruppens arbejde har bidraget til at styrke enigheden omkring DGI’s mission og vision og sat yderligere streg under nødvendigheden af at inddrage
medlemsforeningerne i DGI’s arbejde.
Hovedbestyrelsen drøftede det udsendte forslag vedrørende et stærkt og velfungerende DGI
frem mod 2025, og det blev aftalt at udarbejde et forslag til årsmødebeslutning, som kan
bringe arbejdet med demokrati og involvering videre på grundlag af de hovedsynspunkter, som
er indeholdt i forslaget. Forslaget til årsmødebeslutning skal behandles på landsledelsesmødet i
september 2017.
4.

DGI’s årsmøde, 4. november 2017.
20 min.
Hovedbestyrelsen skal drøfte tilrettelæggelsen af DGI’s årsmøde 2017. Det indstilles, at der i år
afholdes 5-6 workshops, som alle har en varighed på 90 minutter. Direktionen indstiller tre emner for workshops:
 DGI landsstævne 2021 i Svendborg – med afsæt i erfaringerne fra Aalborg
 Digitalisering, disruption og foreningsliv
 Foreningen i centrum
Hovedbestyrelsen skal drøfte indstillingerne.
Referat:
Hovedbestyrelsen drøftede de udsendte forslag til workshops og supplerede med yderligere
fem forslag:






E-sport i foreningslivet
Mød de tre foreninger i DGI som har haft størst medlemsfremgang
Smart Training – prøve det og blive klogere på hvad det er og kan
Guidet cykeltur med nærstudier af urbanisering og idræt i København
Kommunalvalg 2017. Fokus på 25-års reglen og den folkeoplysende dimension

De otte forslag vil blive drøftet på landsledelsesmødet den 8.-9. september 2017.
5.

DGI Landsstævne i Aalborg 2017 og i Svendborg 2021.
30 min.
Hovedbestyrelsen skal have en første og foreløbig drøftelse af erfaringerne fra Landsstævnet i
Aalborg 2017 med henblik på tilrettelæggelsen af Landsstævnet i Svendborg 2021. Hovedbestyrelsen skal blandt andet drøfte:






Er tiden inde til at overdrage ansvaret for rekruttering af deltagerne til idrætterne? Hvis
ja, hvordan kan landsdelsforeningerne så fortsat spille med og understøtte rekrutteringen?
Hvordan kan vi styrke forankringen af landsstævnet i den del af Danmark, som ligger
øst for Storebælt.
Får vi idrætspolitisk det ud af landsstævnet, vi kan?
Kan vi håndtere gæsterne bedre?
Skal vi arbejde med at få flere internationale deltagere?

DGI Chefforum vil have en foreløbig drøftelse af de samme spørgsmål på møde den 29. august
2017 og vil have en grundigere drøftelse, når evalueringerne af landsstævnet i Aalborg foreligger.
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Hovedbestyrelsen vil også drøfte emnet grundigere på mødet den 6. oktober 2017.
Referat:
Hovedbestyrelsen havde en første foreløbig drøftelse af erfaringerne fra Landsstævnet i Aalborg og drøftede blandt andet følgende temaer:





Hele Danmark som rekrutteringsbasis for rekruttering af frivillige til landsstævnet i
Svendborg
Idrætternes rolle i rekrutteringen af deltagere
Deltagernes rolle i åbningsarrangementet
Forholdet mellem indholdet af åbningsarrangementet og mangfoldigheden af idrætsaktiviteter i DGI

Når der foreligger et evalueringsmateriale vil hovedbestyrelsen drøfte det kommende landsstævne i Svendborg grundigere, første gang på hovedbestyrelsens møde den 6. oktober 2017.
6.

Orientering om kandidatgruppens arbejde.
10 min
HB har nedsat en kandidatgruppe, som har til opgave at finde en eller flere egnede kandidater
til posten som næstformand for DGI. Hovedbestyrelsens medlemmer af kandidatgruppen vil
orienterede om arbejdet.
Referat:
Nels Petersen orienterede om arbejdet i kandidatgruppen og oplyste, at navne på egnede kandidater vil blive præsenteret for landsledelsen på mødet den 8.-9. september 2017.

7.

Forberedelse af landsledelsesmøde den 8.-9. september 2017.
20 min.
Hovedbestyrelsen skal forberede landsledelsesmødet den 8.-9. september. Foreløbige hovedpunkter på dagsordenen:






Idrætspolitisk orientering
Demokrati og involvering
Forslag til budget 2018
Forberedelse af DGI’s årsmøde 2017
DGI Landsstævne i Aalborg 2017 og i Svendborg 2021

Det indstilles, at starttidspunktet for mødet ændres fra kl. 18.30 i den udsendte indkaldelse til
17.30. Begrundelsen er, at hovedparten af mødedeltagerne sandsynligvis deltager i afskedsreceptionen for Birgitte Nielsen fra kl. 15.00 til 17.00.
Referat:
Starttidspunktet for mødet ændres til 17.30. Lars Høgh og Hanne Lene Haugaard er mødeledere.
8.

Hovedbestyrelsesmedlemmernes deltagelse i besøgsrunden til landsdelsforeningerne.
10 min.
Søren Møllers og Søren Brixens besøgsrunde til landsdelsforeningerne er nu fastlagt til at finde
sted fra den 24. august 2017 til den 24. oktober 2017. Direktionens medlemmer vil deltage i
enkelte af møderne, hvis der er punkter på dagsordenen af særlig interesse for det enkelte direktionsmedlem. Hovedbestyrelsen skal drøftelse hovedbestyrelsesmedlemmernes deltagelse i
besøgsrunden.
Bilag:
8.1 Brev fra Søren Møller til landsdelsforeningerne vedrørende kommende besøg
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8.2 SM/SB besøg hos DGI landsdelsforeninger 2017
Referat:
Det blev aftalt, at hovedbestyrelsesmedlemmerne deltager i besøgene i landsdelsforeningerne i
den udstrækning medlemmerne har mulighed for det. Meddelelse om deltagelse sendes til
Heidi Tvermose. Dagsordenerne for de enkelte møder rundsendes til hovedbestyrelse og direktion, så snart de foreligger.
9.

Trænerguiden i DGI Badminton og Badminton Danmarks samarbejde.
10 min.
DGI Badminton og Badminton Danmark ønsker at udvide sit samarbejde med en fælles øvelsesbank på én platform i stedet for, som i dag, at have øvelser på hhv. DGI Trænerguiden og
på Badminton Danmarks site. Badminton Danmark har tilkendegivet, at Trænerguiden vil være
det bedste værktøj til formålet, og DGI Badminton og Badminton Danmark ønsker derfor at
kunne anvende Trænerguiden som et fælles, godt og overskueligt værktøj for trænere. En væsentlig udfordring er dog, at Badminton Danmark har et stærkt ønske om en fælles visuel synliggørelse af, at Trænerguiden er et samarbejde og ikke kun et DGI-produkt, som den fremstår
i dag på dgi.dk og på apps, Badminton Danmark ønsker således ikke samme løsning som løb
og floorball.
Direktionen indstiller, at vi i første omgang bevarer Trænerguiden på dgi.dk og finder de mulige synergier ud fra økonomisk og aktivitetsmæssig sund fornuft, som f.eks. i løb og floorball.
Det er en grundlæggende beslutning i Bevæg dig for livet samarbejdet, at de eksisterende systemer skal benyttes så vidt muligt, og direktionen vurderer, at det ikke er tiden til at lave en
investering, hverken økonomisk eller tidsmæssigt, i en omlægning af Trænerguiden for en enkelt idræt. Direktionen opfordrer til at finde en praktisk løsning med eksempelvis links til hinandens sider i det konkrete tilfælde, således at målgruppen oplever mest mulig synergi af samarbejdet.
Hovedbestyrelsen skal drøfte indstillingen.
Bilag:
9.1 Trænerguiden i DGI Badminton og Badminton Danmarks samarbejde
Referat:
Indstillingen blev godkendt.

10.

DGI Huset Århus. Udpegning af 2 medlemmer til bestyrelsen.
10 min.
Hovedbestyrelsen skal udpege 2 medlemmer til bestyrelsen for DGI Huset Århus for funktionsperioden 1. september 2017 til 31. august 2019.
På valg er Charlotte Ellegaard Knudsen og Finn Lund Andersen.
Referat:
Hovedbestyrelsen besluttede at genudpege Charlotte Ellegaard Knudsen og Finn Lund Andersen
til bestyrelsen for DGI Huset Århus for funktionsperioden 1. september 2017 til 31. august
2019.

11.
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Bevæg dig for livet. Kommende visionsaftaler.
10 min.
Hovedbestyrelsen skal drøfte, hvordan landsledelsen bedst muligt får indflydelse på indholdet
af de nye visionsaftaler, som den 1. oktober 2017 vil blive afleveret til behandling i visionsgruppen. Det indstilles, at der afholdes særskilte politiske møder om emmet i slutningen af
september måned.

Referat:
Det blev aftalt, at hovedbestyrelsen indkalder til møde om indholdet af de nye visionsaftaler
mandag den 25. september om aftenen, enten som fysisk møde eller online møde. Forslaget
præsenteres for landsledelsen på mødet den 8.-9. september 2017.
12.

Meddelelser: Hovedbestyrelsen.
10 min.
Referat:
 Finn Kristensen (FK) oplyste, at Thomas Skovgaard er ansat som ny generalsekretær i
Dansk Skoleidræt og takkede for DGI’s bistand i rekrutteringsprocessen. FK orienterede
om den seneste undersøgelse vedrørende udbredelsen af 45 minutters daglig bevægelse
i folkeskolen. Det går den rigtige vej, og der er fortsat langt at gå.
 Mogens Kirkeby orienterede om den nye global physical action plan fra World Health Organisation, WHO.
 Lars Høgh orienterede om igangværende forhandlinger om vandelsgodkendelse af skytter, om landsskyttestævne i Norge og om samtaler med Dansk Jægerforbund.
 Hanne Lene Haugaard orienterede om arbejdet i kandidatudvalget, etablering af en
gymnastiklinje på talentakademiet i Skjern og om den igangværende proces for ansættelse af lederteam til Verdenshold nummer 12.
 Annette Vilhelmsen orienterede om arbejdet med krop og kompetencer.
 Per Frost Henriksen oplyste at han har fokuseret på arbejdet med Bevæg dig for livet.
 Christina Hedegård orienterede om en kommende Rethink Activism Festival i Århus og
om en kommende veterankonference den 10. oktober 2017.
 Søren Møller orienterede om dialogmøde med regeringen om civilsamfundsstrategi og
oplyste, at han er blevet udpeget som medlem af et udvalg under Erhvervsministeriet
om levedygtige landsbyer. Søren Møller oplyste, at han har holdt møder med to nyvalgte landsdelsforeningsformænd og et uformelt møde med formanden for DIF, Niels
Nygaard.

13.

Korte meddelelser fra direktionen.
5 min.
Referat:
 Karen Friis Nielsen oplyste, at den nye projektleder for E-sport er kommet godt i gang
med arbejdet, og at den nyansatte konsulent med ansvar for foreningsområdet ligeledes
er kommet godt fra start.
 Troels Rasmussen orienterede om forhandlinger vedrørende Marienborgmødet den 25.
september fra klokken 11.30 til 15.00. 6-8 forskellige ministerier deltager, og DGI vil
være repræsenteret ved formanden, Søren Møller, og den administrerende direktør, Søren Brixen.

14.

Åben for tilføjelser.
Referat:
HB besluttede at indstille Mogens Kirkeby til posten som præsident for ISCA.

Øvrige punkter:
15.

Næste HB-møde: fredag den 8. september 2017 kl. 13.30 i Vingsted
Foreløbig dagsorden:
 Forberedelse af landsledelsesmøde den 8.-9. september 2017
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Referat:
Det blev godkendt, at hovedbestyrelsesmødet den 8. september starter kl. 13.30.
16.

Eventuelt.
Referat:
Mødet den 6.-7- oktober starter fredag den 6. klokken 14 og slutter lørdag den 7. klokken 12.
Der er afbud til hele mødet fra Mogens Kirkeby og Lars Høgh (på grund af deltagelse i ISCA generalforsamling) og afbud fra Nels Petersen fra fredag klokken 18.

17.

Bestyrelsens fem minutter.
Referat:
Punktet refereres ikke.

18.

Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.
Referat:
Godkendt.

Steen Tinning
DGI Ledelsessekretariat
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