






DGI Sydøstjyllands landsdelsbestyrelse.
DGI Sydøstjyllands idrætsledelser
DGI petanque Idrætsledelse
Suppleanter til landsdelsbestyrelsen
Kritiske revisorer
Delegerede fra DGI Sydøstjylland til DGI’s årsmøde
Horsens, den 11. oktober 2018

DGI Sydøstjylland. Udvidet landsdelsforumsmøde 1. november 2018. Mødenotat.
Deltagere
Der var 26 deltagere. Se deltagerliste.
Punkter til drøftelse:
2.

Drøftelse med arbejdsgruppen Fælles Kraft
DGI’s hovedbestyrelse har etableret en arbejdsgruppe ”Fælles kraft”, der skal understøtte
og styrke realiseringen af tre principper for måden, vi tænker opgaver, struktur og beslutningsveje i DGI de kommende år
Arbejdsgruppen har i den forbindelse fokus på ét hovedspørgsmål:
Hvornår lykkes vi med at være en kompetent og værdifuld samarbejdspartner for medlemsforeningerne i forhold til at imødekomme danskernes behov for idræt og motion?
Og i forlængelse af dette: Hvad skal der til, for at vi lykkes?
Helt konkret ønsker arbejdsgruppen at drøfte med os:
 Hvordan ved vi som landsdelsforening, hvad der er vigtigt for de lokale foreninger
der er medlem hos os?
 Hvad gør vi som landsdelsforening for at handle på det, som giver værdi for vores
foreninger?
På mødet skal vi komme med eksempler på, hvornår vi som landsdelsforening er lykkedes i
relationen til vores medlemsforeninger. Eksempler som kan være til inspiration i hele DGI
Bilag
Brev fra arbejdsgruppen Fælles Kraft
Tal der viser det direkte målbare samarbejde med foreningerne
Notat
DGI Sydøstjyllands formand Dan Skjerning indledte mødet med at fortælle hvilken roller
frivillige i DGI Sydøstjylland er tiltænkt – se PowerPoint fra mødet
Formand for arbejdsgruppen Charlotte Bach Thomassen orienterede om arbejdsgruppens
arbejde og gav oplæg til efterfølgende drøftelse i grupper.
Efter gruppearbejdet blev der en kort opsamling. Arbejdsgruppen vil efter mødet fremsende en opsamling fra mødet som også vil indgå i arbejdsgruppens opsamling efter besøgsrunden i landsdelsforeningerne.
Arbejdsgruppen har efterfølgende sendt følgende opsamling:



DGI Sydøstjylland arbejder med rollerne: Folkevalgte, frivillig i idrætsledelser, frivillige ambassadører, arrangementsfrivillige i lokalforeningerne.
Det er vigtigt for DGI Sydøstjylland at være synlig for medlemsforeningerne som
forudsætning for at lykkes. DGI Sydøstjylland prioriterer at være til stede ved stævner og andre aktiviteter. Det er en stor fordel at frivillige og folkevalgte i landsdelsforeningen også er aktive i lokalforeninger.







DGI Sydøstjylland kan kun lykkes i samarbejdet med medlemsforeningerne hvis der
er den nødvendige tid og det nødvendige rum. Der kræver både ressourcer og prioritering.
DGI Sydøstjylland er nysgerrig i forhold til foreningernes behov og har en tilgang
som er lyttende og fleksibel. Det er vigtigt at handle på det, der virker og at handle
i samarbejde. Det er i orden at gribe samme udfordring an på forskellige måder, så
længe det virker i den enkelte forening.
DGI Sydøstjylland oplever generelt at være på rette vej. Der er ikke et stærkt behov
for at gøre nyt – men at blive ”endnu bedre til at gøre hvad vi gør”.
Hvis medarbejderne i DGI Sydøstjylland skal lykkes, skal de have en god fornemmelse for forventninger fra folkevalgte, frivillige, for lokalforeningernes behov og for
målsætninger på administrativt niveau.

Landsdelsbestyrelsen vil arbejde videre med Fælles kraft. Det sker blandt andet ved at
mødedeltagerne får mulighed for at kommentere arbejdsgruppens opsamling som også
bliver drøftet på landsdelsbestyrelsens fællesmøde med medarbejderne den 9. januar.
3.

DGI’s årsmøde 3. november 2018
Gennemgang af dagsorden og praktiske forhold ved DGI’s årsmøde lørdag den 3. november 2018 i DGI-Huset Århus, herunder indkomne forslag og kandidater til valgene.
Notat
Årsmødets dagsorden og praktiske forhold blev gennemgået.
Forslag til afstemninger blev gennemgået og de delegerede blev orienteret om landsdelsbestyrelsens holdning til kandidaterne til personvalg.
Det blev understreget, at det er helt op til den enkelte delegerede hvad og hvem man vil
stemme på.
På spørgsmål fra en delegeret, blev det slået fast at Dan Skjerning, såfremt han bliver
valgt til hovedbestyrelsen, fortsat kan være formand for DGI Sydøstjylland.

4.

DGI Sydøstjyllands årsmøde 20. november 2018
19.45
Gennemgang af dagsorden og forløb for DGI Sydøstjyllands årsmøde den 20. november på
Vingsted Hotel- og Konferencecenter, herunder valg og eventuelt indkomne forslag.
Notat
Dagsordenen til DGI Sydøstjyllands årsmøde blev gennemgået.
Kandidater til nyvalg til landsdelsbestyrelsen er rekrutteret ud fra en Rekrutteringsprofil og
på baggrund heraf opstiller Line Læsøe, foreningskvinde og idrætspolitiker fra Horsens,
som kandidat til landsdelsbestyrelsen for 2 år og Vibeke Henriksen fra Vonsild, som kandidat til landsdelsbestyrelsen for 1. år.
Indbydelse er udsendt til landsdelsforum og medlemmer af lokale idrætsledelser og udvalg
Læs indbydelsen her: Indbydelse til DGI Sydøstjyllands årsmøde 20. november 2018
Bilag:
Årsmødedagsorden samt bilag.

5.

Høring om Budget 2019
Landsdelsforum skal høres om Budget 2019 inden godkendelse i landsdelsbestyrelsen og
orientering på DGI Sydøstjyllands årsmøde.
Der arbejdes stadig med budgettet, og landsdelsbestyrelsen forventer at godkende det endelige budget på et møde den 5. november.
Det foreløbige budget og forudsætningerne gennemgås og drøftes på mødet.

Side 2

Notat
Høringen startede med orientering om forventet årsresultat for 2018, der på nuværende
tidspunkt ser ud til at blive bedre end budgetteret.
Dan Skjerning gennemgik prioriteringer til Budget 2019 – se bilag
Under den efterfølgende drøftelse blev det bemærket at det udsendte budgetforslag med
fordel kunne forsynes med noter uden lønudgifter for idrætterne.
Det blev oplyst at idrætskonsulenternes arbejde for Bevæg dig for livet er tilpasset idrættens målsætninger, så der skulle gerne være prioriteret tid.
Det blev foreslået at DGI Sydøstjyllands idrætspris med fordel kunne sammentænkes med
kommunernes uddeling af idrætspriser.
Der blev spurgt om muligheder for betaling af kurser og finansiering af nye tiltag.
Der blev svaret, at hvor der ikke er en budgetlinje der dækker, så er udviklingspuljen en
mulighed.
Landsdelsbestyrelsen godkendte efterfølgende budget 2019 på møde den 5. november.
Bilag:
PowerPoint fra mødet
3.1 Godkendt Budget 2019
6.

Bevæg dig for livet. Status på arbejdet med kommunerne
I DGI Sydøstjylland arbejdes der frem mod visionskommuneaftaler med Kolding, Horsens
og Vejle kommuner.
DGI Sydøstjylland er sammen med DGI Nordjylland pilotlandsdelsforeninger på området
Bevæg dig for livet – Parasport og idræt for sindet. Her har landsdelens kommuner mulighed for at blive pilotkommuner
På mødet vil der blive orienteret om status på arbejdet med kommunerne.
Bilag:
Hvad er en visionskommune?
Notat
Der blev orienteret kort om status på kommunesamarbejdet – se bilag
Der vil komme en opdateret information om kommunesamarbejdet til foråret, enten via
mail eller på et møde.
Bilag:
PowerPoint fra mødet

7.

Eventuelt.
På konkret forespørgsel blev det oplyst at DGI Petanque i samarbejde med Dansk Petanque
Forbund (DPF) har indsendt forslag til en visionsaftale for Petanque.
Ansøgningen er under behandling i visionsgruppen og der forventes svar medio november.
Der vil komme en fælles udmelding fra DGI og DPF

Venlig hilsen
DGI Sydøstjylland
Dan Skjerning, Landsdelsformand
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