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Vingsted, den 25. marts 2019
Hovedbestyrelsesmøde den 22. marts 2019.
Landsledelsesmøde den 22.-23. marts 2019.
Mødenotat.
Emnerne for de to møder var i vid udstrækning sammenfaldende, og møderne omtales derfor
under ét.
L 2021 – og Tour de France.
Landsformanden orienterede om L 2021. Forberedelserne forløber planmæssigt i et godt og
tæt samarbejde med Svendborg Kommune. Landsstævnet afvikles under sloganet ”Mærk pulsen – Mød magien. I Svendborg”, med følgende kernefortælling:
”DGI Landsstævne er Danmarks største idrætsfestival. Hvert fjerde år strømmer tusindvis af
aktive danskere til en ny værtsby, der kan præsentere et væld af idrætsaktiviteter, fællesskab,
fest og farver. I 2021 lægger Landsstævnet til kaj i Svendborg.
Kom til Svendborg og mærk pulsen. Dyrk den idræt, du brænder for og bliv udfordret på alt
det nye. Tag af sted selv eller sammen med dem, du kender og deltag i fællesskabet. Kæmp
for sejren, vær aktiv med holdet, tag del i festen, nyd glæden og mød magien.
Oplev et Landsstævne med maritim stemning ved Det Sydfynske Øhav. Lad dig flyde med og
nyd det mangfoldige kulturliv, der bobler i de hyggelige gader. Få appetit på de lokale fødevarer med kærlighed til råvarerne. Få en smagsprøve på det gode liv, når natur og bevægelse
møder hinanden.
Svendborg byder velkommen – igen.”
Det har været et særligt punkt på dagsordenen, at Tour de France organisationen har valgt at
starte Tour de France 2021 i Danmark – med prolog i København fredag den 2. juli, en etape
fra Roskilde til Nyborg lørdag og en etape fra Vejle til Sønderborg søndag. Prologen starter
altså dagen efter åbningen af landsstævnet torsdag den 1. juli. Konklusionerne på det tidsmæssige sammenfald har været tredelt:
-

Sammenfaldet kan have konsekvenser for grupper af potentielle landsstævnedeltagere i
enkelte landsdelsforeninger. Samlet set vurderes det, at der ikke er grund til at ændre
på det aftalte mål om at samle 25.000 – 30.000 deltagere.

-

De danske mediers dækning af landsstævnet vil sandsynligvis blive mindre omfattende,
da en del af mediernes ressourcer vil blive prioriteret til dækning af Tour de France. På
den anden side vil der være usædvanligt mange internationale medier til stede i Danmark, mens landsstævnet bliver afviklet. Det kan byde på helt nye muligheder for dækning af landsstævnet.
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-

I forberedelsen af L 2021 skal vi have øje for de nye muligheder, som er opstået med
beslutningen om en Tour de France start i Danmark samtidig med landsstævnet.

De slides, som landsformanden brugte under sit indlæg, kan findes her.
Folketingsvalg og kommende regeringsgrundlag. DGI’s politiske position.
Ved det kommende folketingsvalg vil DGI have gode muligheder for at positionere sig inden
for tre temaer:
-

Ungdomskultur / e-sport / foreningsliv

-

Udkantsdanmark / foreningsliv / landsbyklynger

-

Sundhed / inaktivitet / fællesskaber

Landsledelsen drøftede et forslag til kort formulering af DGI’s politiske position på nationalt
niveau og et forslag til DGI’s politiske grundfortælling. Landsformanden arbejder videre
med begge dokumenter med afsæt i tilbagemeldingerne fra landsledelsen.
Arbejdsform og-grundlag for DGI’s politiske ledelse.
Hovedbestyrelsen og formændene for landsdelsforeningerne holdt møde den 26. januar.
Formålet var at styrke den fælles ledelse mellem hovedbestyrelsen og landsdelsforeningsformændene. På mødet diskuterede man forskellige mulige initiativer, og på landsledelsesmødet orienterede DGI's næstformand, Nels Petersen, om de handlinger, som hovedbestyrelsen har besluttet at sætte i gang.
Evaluering af DGI.
Hovedbestyrelsen har besluttet at sætte gang i en evaluering af DGI. Formålet er, i højere
grad, at skabe en fælles forståelse af hvilke indsatser, som giver stor, lille og måske ingen
effekt i forhold til at nå DGI’s vision og opgave. En sådan indsigt er vigtig, for at det politiske og administrative ledelsesniveau kan foretage en skarpere prioritering, opnå bedre opgavefordeling og sikre den mest hensigtsmæssige organisering. Evalueringen skal i første
omgang omfatte DGI’s arbejde med de strategiske programområder og skal tilrettelægges
på en måde, som både gør det muligt at afslutte evalueringen herefter og at fortsætte evalueringen til at omfatte andre dele af DGI’s arbejde – i første omgang de prioriterede idrætter. Evalueringen gennemføres af Ineva og vil omfatte interviews med udvalgte kommuner,
udvalgte medlemsforeninger og administrative ledere i landsdelsforeningerne og på landsplan. I praksis vil data vedrørende strategiske programområder og data vedrørende prioriterede idrætter blive indsamlet i én arbejdsgang. Evalueringen håndteres i en arbejdsgruppe med Søren Brixen, Troels Rasmussen, Karen Friis Nielsen – alle fra direktionen –
samt direktøren for DGI Fyn, Hans Sørensen og direktøren for DGI Storkøbenhavn, Jakob
Juul Pedersen. Steen Tinning fra DGI Ledelsessekretariat er sekretær. Evalueringen skal bidrage til at skabe grundlag for en drøftelse på årsmødet i november 2019 vedrørende
DGI’s fremtidige arbejde med de strategiske programområder.
Opgavefordeling mellem landsplan og landsdelsplan.
HB’s team for prioriterede idrætter – Ole Dreyer, Hanne Lene Haugaard, Lars Høgh og Andreas Tang-Brock – vil tage initiativ til en drøftelse med idrætsledelserne for de prioriterede
idrætter. Formålet er at afklare, om der er grundlag for et pilotprojekt i begyndelsen af
2020 om en ændret opgavefordeling mellem landsplan og landsdelsplan, f.eks. ved at placere det fulde ansvar for en prioriteret idræt i en landsdelsforening, eller flere.
Nyt politisk forum og færre landsledelsesmøder.
Mødet den 26. januar kaldte på gentagelser, og hovedbestyrelsen har derfor besluttet at
etablere et nyt politisk forum bestående af hovedbestyrelsen og formændene for landsdelsforeningerne. Politisk Forum vil holde 2-4 årlige møder. I sammenhæng med dette har hovedbestyrelsen bedt arbejdsgruppen Fælles Kraft tage ansvar for tilrettelæggelsen af de
kommende landsledelsesmøder. Hensigten er at styrke idrætternes stemme i landsledelsen. Der vil fremover blive afholdt to landsledelsesmøder om året.
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Ny arbejdsgruppe om kompetenceudvikling og rekruttering af idrætspolitiske ledere m.v.
Hovedbestyrelsen har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal arbejde med tre
emner:
- At afholde en årlig konference for alle politiske ledelser i DGI, dvs. landsdelsforeningsbestyrelser, idrætsledelser og hovedbestyrelse, første gang i efteråret 2019. Formålet
er at skabe et fælles billede af den retning, DGI bevæger sig i, gennem drøftelser, debat, oplæg og inspiration. Konferencen vil samtidig skabe et bredere rekrutteringsgrundlag til de politiske poster i det fremtidige DGI.
-

At etablere et eller to årlige introkurser for alle nyvalgte formænd, næstformænd, bestyrelsesmedlemmer på landsplan, landsdelsplan og inden for idrætsledelserne. Formålet er at give nye idrætspolitiske ledere i DGI den bedst mulige introduktion til DGI’s
politiske ståsted og administrative funktioner.

-

At styrke den løbende rekruttering og kompetenceudvikling af idrætspolitiske ledere i
DGI. Formålet er at styrke mangfoldigheden af idrætspolitiske ledere i DGI og at give
den enkelte idrætspolitiske leder mulighed for at styrke sine ledelsesmæssige kompetencer i et DGI, der både vil blive ledelsesmæssigt mere krævende – og samfundsmæssigt mere spændende og betydningsfuldt.

Arbejdsgruppen sammensættes med to repræsentanter for hovedbestyrelsen (Hans Henrik Heming og Andreas Tang-Brock) og tre repræsentanter for landsdelsforeningerne. Arbejdsgruppen understøttes fagligt af DGI HR & Organisation og af eksterne ressourcer med særlige kompetencer inden for lederudvikling. Chefen for DGI Ledelsessekretariat varetager den sekretariatsmæssige betjening.
Landsdelsforeningerne vil blive opfordret til at stille forslag til medlemmer af arbejdsgruppen.
Forslag til budget 2020.
På mødet den 26. januar blev der aftalt en tidsplan for arbejdet med budget 2020 som blandt
andet indebar, at emnet skulle være et selvstændigt punkt på dagsordenen for landsledelsesmødet. Hovedbestyrelsen har efterfølgende valgt at ændre på tidsplanen og vil på et møde den
11. april udarbejde retningslinjer for direktionens arbejde med at udarbejde et forslag til budget 2020. Landsdelsforeningerne vil blive orienteret om resultatet af drøftelserne på mødet, og
forslaget til budget 2020 vil være hovedemne for mødet i Politisk Forum den 4. juni. Den nye
tidsplan for arbejdet med budget 2020 kan findes her.
Genforeningen 2020.
I maj 2018 modtog DGI en henvendelse vedrørende markeringen af 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark. Markeringen er forankret dels i det syddanske område, hvor
et præsidium med borgmestre, historikere og andre nøgleaktører står bag jubilæet. Dels sker
forberedelserne i et tæt samarbejde med staten. Kulturministeriet står i spidsen for en styregruppe, som også Statsministeriet, Udenrigsministeriet og Undervisningsministeriet er med i. I
henvendelsen skrev projektleder Simon Faber blandt andet:
”Der er på alle niveauer et ønske om at gøre jubilæet til en landsdækkende (og naturligvis
grænseoverskridende) begivenhed. Forløbet mellem 1864 og 1920 var jo i høj grad definerende for det Danmark, vi kender i dag, opgøret om hertugdømmerne var med til at definere
Danmark kulturelt, politisk og strukturelt. Det gælder ikke mindst idræts- og foreningslivet,
hvor DGI har været tæt forbundet med den folkelige side af grænselandet og dets forankring i
hele Danmarks idræt.
Markeringen af 100-året for Sønderjyllands Genforening med Danmark forberedes med målet
om et værdigt, festligt og landsdækkende program i det første halvår 2020. DGI kunne derfor
på mange måder være en oplagt aktør, både som landsdækkende og folkeligt forankret organisation.”
Side 3

Yderligere information kan findes på www.genforeningen2020.dk
Hovedbestyrelsen besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe med Hanne Lene Haugaard som
formand og repræsentanter for en række landsdelsforeninger: SdU, DGI Sønderjylland, DGI
Midtjylland og DGI Storkøbenhavn.
På landsledelsesmødet gav Simon Faber landsledelsen et indblik i nogle af de foreløbige planer
for fejringen og lagde op til en drøftelse af DGI’s bidrag. Simon Faber pegede blandt andet på,
at både Efterskoleforeningen og Dansk Friskoleforening har engageret sig i en landsdækkende
markering den 14. maj 2020, hvor man vil være del af arrangementer ved de mange Genforeningssten rundt omkring i landet. Det er måske noget for DGI at involvere sig i? Simon Fabers
præsentation kan findes her.
Hanne Lene Haugaard takkede for indlægget og vil sammen med arbejdsgruppen udarbejde
forslag til HB vedrørende DGI’s bidrag til markeringen af Genforeningen.
Børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse.
På årsmødet i 2018 besluttede DGI at prioritere en særlig indsats for at styrke børn og unges
lige adgang til foreningsdeltagelse. Der blev afsat 70 mio. kr. til anvendelse i perioden 1. januar 2019 til udgangen af 2023. De 45 mio. kr. anvendes til formålet på grundlag af politiske
prioriteringer i den enkelte landsdelsforening.
I årsmødebeslutningen var der lagt op til at prioritere tid og rum på landsledelsesmødet i
marts til gensidig inspiration vedrørende planlagte initiativer. Landsdelsforeningerne havde
derfor medbragt en præsentationsplanche, som gav indtryk af landsdelsforeningens foreløbige
overvejelser vedrørende initiativer til styrkelse af børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse. Præsentationerne blev hængt op på væggen, og efter at alle havde haft mulighed for at
studere de forskellige bidrag blev flere af dem præsenteret i plenum. Plancherne kan ses her.
I forlængelse af årsmødebeslutningen har administrationen udarbejdet en skabelon til beskrivelse af initiativerne til brug for videns- og erfaringsdeling. Skabelonen vil blive oprettet i Mimer Grupperum i begyndelsen af april og vil blive suppleret med ”Kommunikation og formidling” som selvstændigt tema efter beslutning på hovedbestyrelsesmødet den 22. marts.
Forklaring
Titel

Giv indsatsen en titel

Datagrundlag og
-analyse

Beskriv kort jeres datagrundlag
og hvordan dette grundlag begrunder jeres valg af indsats.
Sæt gerne link ind til det fulde
datagrundlag

Målgruppe

Hvilken målgruppe retter indsatsen sig imod?

Mål

Hvad er målet med indsatsen?
Hvad vil I opnå med den?

Konkrete initiativer

Beskriv den konkrete indsats i
overskrifter og med særlig vægt
på målgruppe, aktiviteter og metode.

Ressourceforbrug

Hvilke ressourcer kræver indsatsen? – fx arbejdstid og økonomi.
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Beskrivelse

Samarbejdspartnere

Nævn eventuelle samarbejdspartnere og deres rolle/funktion i
indsatsen.

Forventet effekt

Beskriv hvilken effekt I forventer, at indsatsen vil give for målgruppen.

Ifølge årsmødebeslutningen prioriterer hovedbestyrelsen 25 mio. kr. til anvendelse i de største
byer. Landsformanden oplyste, at hovedbestyrelsen har reserveret op til 6 mio. kr. til anvendelse i Århus og op til 14 mio. kr. til anvendelse i København. Tilsagnet kan anvendes af DGI
Århus og DGI Storkøbenhavn i forhandlingerne med Københavns og Århus Kommuner vedrørende fælles finansiering af initiativer til styrkelse af børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse.
Den konkrete udbetaling af midler forudsætter i alle tilfælde, at der foreligger milepælsplaner
for de enkelte initiativer, at der foreligger tilsagn om medfinansiering, og at indsatsernes forventede effekt og forankring på længere sigt er tydeligt beskrevet.
Hovedbestyrelsen fremhævede, at der er behov for at overveje, om ansættelser er eneste relevante metode og middel til at nå målet, og om der i det fremadrettede arbejde kan udvikles
nye typer af ansættelser eller andre innovative tilgange til lønnede ressourcer.
Bevæg dig for livet. Fitness. Ny visionsaftale.
På landsledelsesmødet var der lagt op til en drøftelse af et udkast til ny visionsaftale for Bevæg
dig for livet, Fitness. Nels Petersen oplyste, at der stadig pågår vanskelige forhandlinger, og at
der derfor ikke forelå et forslag til ny aftale. Så snart der findes et udkast til aftale, vil landsdelsforeningerne blive orienteret med mulighed for at kommentere udkastet.
Padeltennis. Status og perspektiver.
Idrætskonsulent Jesper Munk gav landsledelsen en kort introduktion til Padeltennis. Jesper
Munk pegede på, at Padel er meget udbredt i udlandet, blandt andet i Spanien og Sverige, og
at idrætten også rummer et stort potentiale i Danmark. Jesper Munks præsentation kan findes
her.
Proces frem mod valg af hovedbestyrelsesmedlemmer på årsmødet i 2019.
Den 29. november 2018 drøftede hovedbestyrelsen tilrettelæggelsen af valgprocessen frem
mod valget af hovedbestyrelsesmedlemmer på årsmødet i 2019. Hovedbestyrelsen drøftede
blandt andet
-

Om kandidatpræsentationerne skal lægges på dgi.dk på et tidligere tidspunkt i forløbet
og på en måde, hvor de er tilgængelige med færre klik
Om der skal være et fælles format for kandidatmaterialet, som gør det enkelt at videresende materialet på sociale medier
Om hovedbestyrelsen skal udarbejde en guideline til formænd og direktører vedrørende
håndtering af kandidatmateriale

Det blev aftalt at sætte emnet til drøftelse på landsledelsens møde den 22.-23. marts 2019 og
Hans Henrik Heming og Andreas Tang-Brock fra hovedbestyrelsen stod i spidsen for en proces
om emnet. På baggrunden af landsledelsens input vil de to hovedbestyrelsesmedlemmer udarbejde et forslag til behandling i hovedbestyrelsen.
Steen Tinning
DGI Ledelsessekretariat
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