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

Horsens, den 20. september 2017

DGI Sydøstjylland - Landsdelsbestyrelsesmøde den 14. september 2017. Referat
Deltagere
Dan Skjerning
Lene Møller
Jørgen Roed
Ingvard Nørgaard
Carsten Jakobsen
Kirsten Hansen
Christoffer Riis Svendsen
Peer Stokholm
Preben Egeskov
Berit Andersen

Godkendelse af dagsorden og opfølgning:
1.

1Godkendelse af dagsorden og opfølgning.
.
Åben for tilføjelse
Lene Møller ønskede en principiel beslutning om man kan have sæde i idrætsledelser i
DGI Sydøstjylland, når man er tillige ansat som medarbejder i DGI Sydøstjylland.
Ønsket er affødt af en drøftelse omkring idrætsledelsen for Fodbold.
Landsdelsbestyrelsen besluttede at behandle emnet på næste landsdelsbestyrelsesmøde
den 9. oktober 2017.

Punkter til drøftelse:

2.

Opfølgning på landsledelsesmødet den 8.- 9. september 2017.
Landsdelsbestyrelsen skal følge op på landsledelsesmødet den 8.- 9. september 2017.
Referat
Landsdelsformanden orienterede fra landsledelsesmødet.
Landsdelsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Bilag:
2.1 Landsledelsesmødet den 8.- 9. september 2017. Mødenotat

3.

Kommunesamarbejde. Opfølgning på møder med kommunerne
Landsdelsformand og direktør orienterer fra møderunden med landsdelsforeningens kommuner. Sidste møde i rækken er møde med Vejle Kommune den 8. september.
Referat.
Landsdelsformand og direktør orienterede fra møderunden med landsdelsforeningens
kommuner, Fredericia, Hedensted, Horsens, Kolding og Vejle Kommuner.
Det primære formål med møderne var at præsentere DGI og DIF’s fælles koncept for
Bevæg dig for livet Visionskommuner.
Fra kommunerne deltog udvalgsformænd og nøglemedarbejdere indenfor kultur- og
fritidsområdet. I fire ud af fem kommuner er der etableret idrætssamvirker. Repræsentanter herfra deltog i møderne.
Fra møderne er der følgende erfaringer og opmærksomhedspunkter:







Bedre BDFL-synlighed overfor politikere og administrationer
Bedre DGI synlighed i kommunerne
- Kan fremover evt. udbygges via fælles kompetencentre/enheder i kommunerne.
Vi skal være skarpe på, hvad vi samarbejder med foreningerne om
- Visionens mål om 50% flere medlemmer i foreningerne i 2025
Vi skal være skarpe på, hvad vi samarbejder med kommunerne om
- Visionens mål om 75 % flere idrætsaktive i 2025
Givtigt at vi har afholdt møderne sammen med idrætsamvirkerne.
Vi skal være skarpe på opfølgning overfor kommunerne efter KV2017.

Som resultat af møderne afholdes der Fælles KV2017 valgmøder i Horsens den 7. november og Kolding den 26. oktober. Samvirkende Idrætsklubber Fredericia arrangerer valgmøde den 7. november.
Landsdelsbestyrelsen drøftede opmærksompunkterne og der var enighed om at samarbejder med de lokale idrætsråd med fordel kan styrkes.
4.

Dagsorden til mødet med Søren Møller og Søren Brixen m.fl. den 3. oktober 2017
18.50
Landsdelsbestyrelsen skal drøfte og udarbejde dagsorden til mødet med DGI’s formand
Søren Møller og DGI’s administrerende direktør Søren Brixen m.fl. tirsdag den 3. oktober
2017.
Drøftelserne tager udgangspunkt i bilaget Opgaver, struktur og beslutningsveje i DGI.
Forslag til årsmødebeslutning.
Bilag:
4.1 Opgaver, struktur og beslutningsveje i DGI. Forslag til årsmødebeslutning.
Referat
Landsdelsbestyrelsen drøftede dagsorden til mødet med DGI’s formand Søren Møller og
DGI’s administrerende direktør Søren Brixen tirsdag den 3. oktober 2017. Drøftelserne
tog udgangspunkt i oplæg fra ledergruppen.
DGI Sydøstjyllands medarbejdere involveres efterfølgende i udarbejdelse af dagsordenen.
Ledergruppen og landsdelsformanden færdiggør dagsorden til mødet den 3. oktober, der
sendes til mødedeltagerne ultimo uge 38.
På baggrund af dagsordenen udarbejdes der præsentationsmateriale, der sendes til
landsdelsbestyrelsen forud for mødet.
Side 2

5.

DGI Sydøstjylland Skydning.
I henhold til aftale om skydnings repræsentation i landsdelsbestyrelsen, er der et særskilt
punkt på dagsordenen vedrørende skydning, herunder orientering fra idrætsledelsen for
skydning.
Der orienteres fra idrætsledelsen for skydning.
Referat
Kirsten Hansen orienterede fra skydeudvalget.
Der skal ansættes ny idrætskonsulent for skydning, da den nuværende idrætskonsulent
har fået nyt arbejde pr. 1. oktober 2017.
Der har været afholdt foreningsmøde med 35 deltagere. Her blev årets aktiviteter drøftet
og der kom ideer til resten af året samt til næste års aktiviteter.

6.

Meddelelser: Landelsbestyrelsen.

7.

Landsdelsformanden orienterede om kommende idrætsvalgmøder i kommunerne.
Indbydelser udsendes til LB når de er udarbejdet/modtaget.
Landsdelsformanden var oplægsholder og afrunder på Dansk Ungdoms Fællesråds og
idrætsorganisationernes fælles valgmøde i Kolding. Mødet var for kandidater til det kommende kommunalvalg. Mødet var velbesøgt og der var gode tilbagemeldinger fra kandidaterne.
Næstformanden har sammen med formanden og direktøren deltaget i afskedsreception
for DGI’s næstformand Birgitte Nielsen, der fremover skal være direktør for DGI Nordjylland.
Korte meddelelser fra administrationen.
Direktøren orienterede om anskaffelse af brugt firmabil til brug for medarbejderkørsel.

8.

Åben for tilføjelser.

Øvrige punkter:
9.

Landsdelsbestyrelsens årshjul og mødeplan, herunder
Næste LB-møde mandag den 9. oktober 2017 kl. 17.45-22.00 i DGI Huset Vejle
Foreløbig dagsorden:
 Budgetopfølgning 2017 + prognose for årsresultat.
 Drøftelse og foreløbig godkendelse af Budget 2018
 DGI Sydøstjyllands årsmøde 2017
 Landsdelsbestyrelsens vigtigste arbejdsområder
 Principiel beslutning om medarbejdere kan have sæde i idrætsledelser
 DGIs årsmøde 2017
Referat
Landsdelsbestyrelsen drøftede indhold til dagsorden til mødet den 9. oktober.
Der er afbud fra Carsten Jakobsen.
I forlængelse af mødet den 3. oktober med DGI’s formand Søren Møller og DGI’s administrerende direktør Søren Brixen, deltager Landsdelsformand, politisk kontaktperson,
direktør og afdelingsleder i møde med gymnastikudvalget vedrørende kommissorium og
målsætninger.

Side 3

Idrættens valgmøde i Kolding afholdes den 26. oktober. Da landsdelsformanden skal til
årsmøde hos skytterne samme aften, repræsenteres DGI Sydøstjylland af Carsten Jakobsen. Materiale til brug på valgmødet udarbejdet af administrationen.
Bilag:
9.1 Landsdelsbestyrelsens årshjul og mødeplan 2017. September
10.

Eventuelt.

11.

Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.
Referat
Godkendt

Venlig hilsen
DGI Sydøstjylland
Dan Skjerning
Landsdelsformand

/

Peer Stokholm
direktør
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