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 Medlemmer af udvalg og kompetencegrupper
 Medarbejdere
Forefindes på DGI.dk
Min landsdelsforening/bestyrelsen

Horsens, den 14. november 2017
DGI Sydøstjylland. Udvidet landsdelsforumsmøde 1. november 2017. Mødenotat
Deltagere
Der var 16 deltagere. Se deltagerliste.
Mødet indeholdt orienteringer og drøftelser under de enkelte punkter.
PowerPoint fra mødet vedlægges som bilag.
DGI Sydøstjyllands årsmøde 22. november 2017
Dagsorden og forløb for DGI Sydøstjyllands årsmøde den 22. november på Vingsted Hotel- og
Konferencecenter blev gennemgået.
Der er ikke indkommet forslag til behandling.
Lene Møller genopstiller som næstformand og Christoffer Riis Svendsen genopstiller som
bestyrelsesmedlem.
Jørgen Roed genopstiller derimod ikke til landsdelsbestyrelsen. Her er Tanya Buchreitz Løwenstein fra Kolding kandidat.
Kritisk revisor Henning Rasmussen genopstiller ikke. Her er Michael Hansen fra Give kandidat.
Det er naturligvis muligt for at stille op til alle poster der er på valg.
Målstyring i DGI Sydøstjylland
DGI har siden foråret 2017 arbejdet med målstyring for at sikre og tydeliggøre en klar og tydelig sammenhæng mellem de strategiske prioriteringer og det daglige arbejde. Målstyring
giver mulighed for at styrke et fælles fokus i organisationen og for at understøtte prioriteringen af initiativer som er vigtige og som skaber værdi for medlemsforeningerne.
Vi har igangsat processen i DGI Sydøstjylland på et udvidet landsdelsforumsmøde den
18. april 2017. Herefter er der arbejdet med målstyring på flere niveauer i DGI og vi har nu
et færdigt katalog med kategorier og tilhørende koncepter.
Idrætterne i DGI Sydøstjylland har udarbejdet målsætninger, budget og handleplaner.
Landsdelsbestyrelsen har på møde 9. oktober 2017 besluttet hvordan der konkret skal
arbejdes med målstyring i DGI Sydøstjylland fremover.
I arbejdet med målsætninger er idrætsledelserne tiltænkt en vigtig rolle idet Idrætsledelsen
har ansvar for udarbejdelse og gennemførelse af handleplan for idrætten inklusiv mål
på fælles kategorier + egne prioriterede områder samt på foreningskontakt og foreningsbesøg, herunder budget og prioritering af medarbejderressourcer til fælles målsætninger.
Arbejdet med målsætninger i DGI Sydøstjylland kan sammenfattes således:




Der arbejdes med alle kategorier. Såfremt der ikke sættes måltal på en kategori,
skal det beskrives hvorfor og hvad der i givet fald skal til.
Foreningerne skal have adgang til alle koncepter
Idrætsledelsen har ansvar for udarbejdelse og gennemførelse af handleplan
for idrætten inklusiv mål på fælles kategorier + egne prioriterede områder samt
foreningskontakt, herunder budget.





Landsdelsbestyrelsen benchmarker/sammenligner målsætninger med andre landsdelsforeninger og melder tilbage til idrætsledelserne.
Efter eventuelle justeringer godkender landsdelsbestyrelsen målsætningerne.
Den politisk ansvarlige følger op på arbejdet med målstyring overfor idrætsledelsen
og der følges op på status i halvårsrapporten.
Ledergruppen bistår landsdelsbestyrelsen og den politisk ansvarlige og sparrer
med medarbejderne efter behov. Samt bistår konsulenter der ikke har egentlige
idrætsledelser endnu samt konsulenter for strategiske programområder.

Høring om Budget 2018
Landsdelsforum blev hørt om Budget 2018 inden endelig godkendelse i landsdelsbetyrelsen
den 8. november og orientering på DGI Sydøstjyllands årsmøde den 22. november.
Det skete i praksis ved at det foreløbige budget blev gennemgået.
Budgettet udviste på daværende tidspunkt et underskud på 656 tkr. før budgettering af intern
udviklingspulje/lokalforeningspulje.
Landsdelsbestyrelsen foreslog, at det samlede budgetunderskud disponeres fra den frie egenkapital, der efter salg af grunden ved Mørkholt forventes at udgøre 7 mio. kr. ultimo 2017.
Der var opbakning fra mødedeltagerne til landsdelsbestyrelsens forslag med bemærkning om,
at det ikke i længden går at finansiere driften via træk på egenkapitalen.
Der var endvidere opbakning til fortsat at have en lokalforeningspulje, da økonomien nogle
gange kan være en hindring for udvikling i små foreninger.
Definition af, hvad der kan søges til kan måske skærpes.
- Er det nye aktiviteter, nye afdelinger, andre muligheder?
Det bør overvejes om Outdoor-startpakkerne kan tælle som udviklingsforløb.
Orientering om profilbeklædning til frivillige i DGI Sydøstjylland
DGI Sydøstjylland har gennem tiderne haft flere former for profilbeklædning til frivillige.
På nuværende tidspunkt er Landsstævne 2017 beklædning profilbeklædning.
Landsdelsbestyrelsen har derfor udvalgt en fremtidssikret kollektion af beklædning som
frivillige kan vælge ud fra.
Som frivillig må man vælge op til tre ting og hvad man vælger et fuldstændigt frit.
Det skal være ting, som man tænker man vil bruge i forbindelse med det at være frivillige i
DGI Sydøstjylland. Tøjet forsynes udelukkende med lille DGI-logo
Kollektionen (se bilag) og mulighederne blive præsenteret og der vil blive udsendt et link til
bestillingsliste.
DGI’s årsmøde 4. november 2017
Dagsorden og praktiske forhold ved DGI’s årsmøde lørdag den 4. november 2017 i DGI Byen
i København blev gennemgået.
Kandidater til valgene blev drøftet og landsdelsbestyrelsen anbefaling blev givet sammen
med oplysning at man jo har sin demokratiske ret til at selv at vælge.
Det vil blive arrangeret spisning for de deltagere med ankomst til København fredag.
Eventuelt
Der blev orienteret om indstilling til nye og genforhandlede visionsaftaler i regi af Bevæg dig
for livet samt orienteret fra formandsmøde i DGI Sydøstjylland Skydning.
Venlig hilsen
DGI Sydøstjylland
Dan Skjerning
Landsdelsformand
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