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DGI Sydøstjylland. Udvidet landsdelsforumsmøde 18. april 2018. Mødenotat.
Deltagere
Der var 34 tilmeldte. Se deltagerliste.
Mødet indeholdt orienteringer og drøftelser under de enkelte punkter.
PowerPoint fra mødet vedlægges som bilag.
Efter mødet var der møder i idrætterne.
Idrætspolitisk orientering
Landsdelsformanden orienterede om den idrætspolitiske situation herunder det kommende
formandsvalg på årsmødet i DGI den 3. november i DGI Huset Århus. Det ser på nuværende
tidspunkt ud til at der bliver kampvalg, hvorfor det er vigtigt at DGI Sydøstjylland stiller med
alle 24 delegerede.
Der blev orienteret om arbejdet med Visionskommuner. I DGI Sydøstjyllands område vil Horsens, Kolding og Vejle kommuner alle være visionskommuner. Det er lykkedes at få godkendt
alle 3 kommuner til påbegyndelse af aftaleforløb. Aftaleforløbene startes op løbende i 2018 i følgende rækkefølge Kolding, Horsens, Vejle.
Der blev orienteret om de netop offentliggjorte medlemstal pr. 31. januar 2017.
DGI Sydøstjylland har haft en fremgang på 2.203 medlemmer så vi nu er 132.393 medlemmer.
Fremgangen svaret til 1,8 %. Medlemmerne er registreret i 493 foreninger som er en nettofremgang på 3 foreninger i forhold til 2016.
På landsplan har DGI haft en samlet fremgang på 2 % svarende til 30.868 nye medlemmer.
Detaljerne i DGI’s medlemstal kan ses på www.dgi.dk/medlemstal
Der vil blive arbejdet strategisk med medlemstallene i DGI’s idrætter.
Bevæg dig for livet
Visionsaftalen mellem DIF og DGI 25-50-75 også kaldet Bevæg dig for livet har nu været i gang i
3 år. Derfor har et eksternt evalueringsbureau evalueret arbejdet.
Evalueringens indeholder konklusioner og anbefalinger til det fremtidige visionsarbejde.
Landsdelsbestyrelsen har i 2018 prioriteret synlighed og ejerskab for Bevæg dig for livet i DGI
Sydøstjylland. Bevæg dig for livet er også meget relevant for idrætter der ikke er omfattet af en
visionsaftale med et specialforbund under DIF, da vi nu går ind i en fase hvor der i højere grad
skal fokuseres på at få fysisk inaktive borgere gjort aktive.
Der blev på mødet orientere om evalueringens konklusioner og anbefalinger og hvordan der arbejdes videre med disse i regi af Bevæg dig for livet og i DGI.
Der var efterfølgende drøftelse af mulige handlinger og indsatser i DGI Sydøstjylland med det
formål at øge kendskabet til visionen. På baggrund af drøftelserne har landsdelsbestyrelsen
efterfølgende besluttet at arbejde videre med at skabe ejerskab for visionen. Det skal ske ved
ejerskab i de enkelte visionsidrætter samt gennem arbejdet med visionskommuner og kommuneaftaler.

Direktøren orienterede om ny Bevæg dig for livet aftale om foreningsudvikling og om kommende
aftale om Idræt, handicap og inklusion. Indenfor sidstnævnte aftale er DGI Sydøstjylland sammen med DGI Nordjylland pilotlandsdelsforeninger.
Indledende drøftelse af Budget 2018
Landsdelsformand og direktør orienterede status på arbejdet med forudsætninger og principper
for budgetlægningen for 2019.
Idrætterne kommer til at arbejde med budgettet efter sommerferien og budgetforslag skal afleveres senest den 28. september.
Flytning af kompetencecenter.
På grund af gradvis forøgelse af medarbejderstaben er der pladsudfordringer på kontoret i Horsens. Denne udfordring er blevet forstærket af at udlejer har opsagt et tillægslejemål i kælderetagen.
Derfor har landsdelsbestyrelsen besluttet flytte til et lejemål i Vesttårnet på Casa Arena i Horsens. Her kommer vi til at råde over 704 m2 mod nuværende 350 m2 og til en væsentlig lavere
husleje. Flytningen forventes at ske i løbet af juni 2018. Vi forsøger at fremleje nuværende lejemål, hvorpå der er en bindingsperiode frem til ultimo 2019.
DIF og DGIs foreningspulje
Direktøren orienterede om en ny foreningspulje på ca. 45 millioner kr. årligt.
Læs mere på www.dgi.dk
Næste møde
Næste planlagte møde i landsdelsforum er torsdag den 1. November 2018 kl. 18.00 - 21.00 i
DGI Huset Vejle.
Deltagerkredsen er medlemmer af landsdelsforum (se kommissorium) samt øvrige delegerede til
DGIs årsmøde.
Foreløbig dagsorden:
• DGI’s årsmøde lørdag den 3. november i DGI Huset Århus
- Gennemgang af dagsorden
- Eventuelt formøde 3. november i Århus
• DGI Sydøstjyllands årsmøde 20. november på VHK
• Høring om Budget 2019
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