 DGI Sydøstjyllands landsdelsbestyrelse.
 DGI Sydøstjyllands ledergruppe
Til





orientering med bilag for
Tage Kristensen, førstesuppleant LB
Ulla Pontoppidan, andensuppleant LB
Kristian Bonde (kritisk revisor)
Michael Hansen (kritisk revisor)

 Formænd for DGI Sydøstjyllands idrætter
 Medarbejdere
Forefindes på DGI.dk
Min landsdelsforening/bestyrelsen

Horsens, den 11 oktober 2018
DGI Sydøstjylland – Landsdelsbestyrelsesmøde den 09. oktober 2018. Referat
Deltagere:
Dan Skjerning
Lene Møller
Ingvard Nørgaard
Carsten Jacobsen
Christoffer Riis Svendsen
Kirsten Hansen
Peer Stokholm
Afbud
Tanya Løwenstein
Godkendelse af dagsorden og opfølgning:
1.

1Godkendelse af dagsorden og opfølgning.
.
Referat
Opfølgning sker under dagsordenens punkter.
Dagsordenen blev godkendt

Punkter til drøftelse:
2.

Forslag til Budget 2019.
Landsdelsbestyrelsen skal drøfte forslag til budget 2019.
Bilag (kun til landsdelsbestyrelsen) – Udsendes fredag den 5. oktober.
2.1 DGI Sydøstjylland. Budget 2019. Anden behandling.
2.2 DGI Sydøstjylland. Noter til Budget 2019
Referat
Direktør Peer Stokholm gennemgik det udsendte budgetmateriale samt forudsætningerne
herfor.
Landsdelsbestyrelsen drøftede budgetforslaget og udstak pejlemærker for administrationens arbejde frem mod tredje behandling på landsdelsbestyrelsesmødet den 25. oktober.
Efter tredje behandlingen skal budgettet til høring hos idrætterne på møde i landsdelsforum den 1. november.
Budget 2019 skal endelig godkendes på møde i landsdelsbestyrelsen den 5. november
inden orientering på DGI Sydøstjyllands årsmøde den 20. november.

3.

Udviklingspuljen
Landsdelsbestyrelsen skal tage stilling til ansøgning fra udviklingsafdelingen om indkøb af
rekvisitter der skal bruges til at bringe bevægelse ind i esport.

Rekvisitterne har en samlet pris på 6.500 kr.
Der er forud for behandlingen 334.900 kr. i Udviklingspuljen idet tidligere bevilling på
46.000 kr. til medarbejderressourcer i forbindelse med opsøgende arbejde overfor golfklubber ikke bliver aktiveret, idet indsatsen foretages med nuværende medarbejderressourcer.
Bilag
3.1. Kommissorium for DGI Sydøstjyllands Udviklingspulje 2018
Referat
Landsdelsbestyrelsen bevilgede 6.500 kr. som ansøgt til indkøb af rekvisitter der skal bruges til at bringe bevægelse ind i esport.
Landsdelsbestyrelsen besluttede at der ikke disponeres flere midler fra udviklingspuljen i
2018.
4.

Bevæg dig for livet
Landsdelsbestyrelsen skal drøfte Bevæg dig for livet, herunder
 Status på arbejdet med visionskommuner.
 Status på arbejdet med pilotkommuner om Parasport og idræt for sindet.
 Opfølgning på møde den 25. september hvor forslag til visionsaftaler for fitness,
fodbold, svømning, tennis og folkeskoleområdet blev drøftet.
Bilag (kun til landsdelsbestyrelsen)
4.1. Møde om kommende visionsaftaler i BDFL 180925 - Beslutningsnotat
Referat
Landsdelsformand Dan Skjerning og direktør Peer Stokholm gennemgik status på arbejdet
med visionskommunerne:
Kolding Kommune
Udkast til visionsaftale er til høring i politiske udvalg i kommunen og hos DGI og DIF.
Den endelige visionsaftale forventes godkendt politisk i november med ikrafttrædelse 1.
januar 2019.
Horsens Kommune
Der har været indledende møder med Horsens Kommune på administrativt plan og med
Sport Horsens.
Arbejdet frem mod en visionsaftale indledes med et politisk møde den 12. november.
Vejle Kommune
Der har været indledende møder med Vejle Kommune på administrativt plan.
Der skal aftales et indledende med Vejle Idrætsråd.
Politisk møde forventes afholdt primo december, hvorefter arbejdet frem mod en visionsaftale igangsættes.
Direktør Peer Stokholm orienterede fra informationsmøde den 12. september for kommunerne om muligheden for at blive pilotkommuner i regis af visionsaftalen Parasport og
idræt for sindet. Kommunerne har meldt positivt tilbage og der er aftalt opfølgende møder
i de enkelte kommuner.
Mødedeltagerne fra mødet den 25. september om forslag til visionsaftaler for fitness,
fodbold, svømning, tennis og folkeskoleområdet orienterede.
Forslagene til visionsaftaler skal endelig godkendes af DIF og DGI’s fælles visionsgruppe.
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5.

DGI Sydøstjyllands årsmøde 20. november 2018 på VHK
Landsdelsbestyrelsen skal drøfte dagsorden til DGI Sydøstjyllands årsmøde tirsdag den
20. november 2018 på Vingsted Hotel- og Konferencecenter (VHK), herunder kandidater
til landsdelsbestyrelsen i forlængelse af drøftelse på seneste møde.
Referat
Landsdelsbestyrelsen drøftede kandidater til landsdelsbestyrelsen.
Der skal på nuværende tidspunkt vælges mindst 2 nye landsdelsbestyrelsesmedlemmer.
Der er tilsagn fra en kandidat med indgående idrætspolitisk kendskab til horsensområdet.
Der ønskes herudover en kandidat med indgående kendskab i koldingområdet.
Bilag:
5.1 Dagsorden DGI Sydøstjyllands årsmøde 20. november 2018
5.2 Rekrutteringsprofil landsdelsbestyrelsesmedlem 180816

6.

DGI’s årsmøde 3. november 2018 i DGI-Huset Århus
Landsdelsbestyrelsen skal drøfte DGI’s årsmøde den 3. november 2018 i DGI-Huset
Århus, herunder
 Dagsorden
 Delegerede fra DGI Sydøstjylland
 Reception for afgående landsformand Søren Møller den 2. november kl. 15-18
Bilag
6.1 DGIs Årsmøde. Foreløbigt program
6.2 Invitation til afskedsreception for Søren Møller
Referat
Landsdelsbestyrelsen drøftede den foreløbige dagsorden
Årsmødets start er ændret til 10.30.
Workshop om Europæisk Frivillighovedstad udgår grundet for få tilmeldinger.
Landsdelsbestyrelsen udpegede de 24 delegerede fra DGI Sydøstjylland.
Den endelige dagsorden til årsmødet gennemgås på næste landsdelsbestyrelsesmøde.
DGI Sydøstjyllands deltagelse ved receptionen for afgående landsformand Søren Møller
blev fastlagt.
Dan Skjerning er kandidat til DGI’s hovedbestyrelse og såfremt der bliver valg til næstformandsposten, er han kandidat her.

7.

Meddelelser: Landsdelsbestyrelsen.
Kirsten Hansen orienterede om at der lørdag den 13. oktober er Skydesportens dag med
lokal deltagelse af 10 foreninger.

8.

Korte meddelelser fra administrationen.
Direktøren Peer Stokholm orienterede om at idrættens organisationer er enige om at
justere alderskategorierne ved medlemsindberetningen for 2018. Det bliver endvidere nu
bliver muligt at registrere træningsfællesskaber. Der sendes orienteringsbrev herom til de
indberetningsansvarlige i medlemsforeningerne.

9.

Åben for tilføjelser.
Referat
Intet at referere.

Øvrige punkter:
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10.

Landsdelsbestyrelsens mødeplan/årshjul for 2018.
Landsdelsbestyrelsen skal drøfte:
 Emner til landsdelsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2018 i DGI Huset Vejle.
 Dagsorden til landsdelsforumsmøde den 1. november i DGI Huset Vejle.
Deltagerforberelse til punktet med arbejdsgruppen for Fælles Kraft.
 Emner til landsdelsbestyrelsesmøde den 5. november 2018
Mødet er sat i kalenderen som muligt møde til opfølgning på DGIs årsmøde. Det anbefales at mødet afholdes.
Referat
Landsdelsbestyrelsen fastlagde emner til landsdelsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2018
i DGI Huset Vejle:
 Budget 2018. Estimat 2.
 Budget 2019. Tredje behandling
 Bevæg dig for livet
 Status på Landsdelsbestyrelsens indsatsområder 2018
 DGIs årsmøde 3. november. Drøftelse af dagsorden
 DGI Sydøstjyllands årsmøde 20. november
Landsdelsbestyrelsen forberedte dagsorden til landsdelsforumsmøde den 1. november i
DGI Huset Vejle:
 Oplæg og drøftelse med arbejdsgruppen ved Fælles Kraft
 DGI’s årsmøde 3. november
 DGI Sydøstjyllands årsmøde 20. november
 Høring om Budget 2019
 Status på arbejdet med visionskommuner
Landsdelsbestyrelsen planlagde landsdelsbestyrelsesmøde den 5. november 2018 i Horsens med følgende emner:
 Opfølgning på DGIs årsmøde 3. november
 DGI Sydøstjyllands årsmøde 20. november. Endelig dagsorden
 Budget 2019. Endelig godkendelse
Bilag:
10.1 Landsdelsbestyrelsens årshjul og mødeplan 2018. Oktober

11.

Eventuelt.
Referat
Intet at referere

12.

Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.
Referat
Godkendt

Venlig hilsen
DGI Sydøstjylland
Dan Skjerning
Landsdelsformand

/

Peer Stokholm
Direktør
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