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Hovedbestyrelsesmøde den 21. august 2018. Referat.
Program:
14.00-18.00
18.00-21.30

HB-møde i nr. 27. Bestyrelseslokalet
Middag og B2019-forberedelsesmøde med landsdelsforeningsformænd
i Vingsted hotel & konferencecenter

Oversigt over dagsordenspunkter til HB-mødet:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

Godkendelse af dagsorden.
Forslag til budget 2019. Fortroligt punkt.
DGI’s fri egenkapital.
Forberedelse af møde med landsdelsforeningsformænd, 21. august 2018.
Forberedelse af DGI’s årsmøde 2018.
Forberedelse af landsledelsesmøde 14.-15. september 2018.
Temadrøftelse vedrørende unge.
Kendskab til DGI. Fortroligt punkt.
Finansiering af Digitale Services i Bevæg dig for livet 2018-2020 - spor 4.
BROEN.
ISCA Likviditet 2018-2021.
Donationsmulighed Foreningsliv for alle.
Drøftelse af DGI’s deltagelse i Naturmødet 2019, eventuelt Kulturmøde 2019 og andre.
Status for HB-weblokalet.
Meddelelser: Hovedbestyrelsen.
Korte meddelelser fra direktionen.
Åben for tilføjelser.
Næste HB-møde: fredag den 14. september 2018 kl. 16.00-18.00 i DGI-byen.
Eventuelt.
Bestyrelsens fem minutter (direktion og ledelsessekretariat deltager ikke).
Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.

Kommenteret dagsorden på de efterfølgende sider.
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Godkendelse af dagsorden og referat:
1.

Godkendelse
1
af dagsorden.
.
Referat:
Dagsordenen blev godkendt.

2.

Forslag til budget 2019. Fortroligt punkt.
45 min.
Hovedbestyrelsen skal drøfte forslag til budget 2019, blandt andet med henblik på mødet med
landsdelsforeningsformændene den 21. august 2018. DGI’s økonomichef, Lone Bech, deltager i
drøftelsen.
Bilag. Fortroligt:
2.1 Henvendelse af 29. juni 2018 til hovedbestyrelsen, fra 12 landsdelsforeningsformænd
2.2 Forslag til budget 2019
2.3 Noter til forslag til budget 2019
2.4 Ændringer i forslag til budget 2019 siden landsledelsesmødet i juni
2.5 Supplerende bemærkninger
Referat:
Fortrolig referattekst.

3.

DGI’s fri egenkapital.
15 min.
Ved udgangen af 2017 udgjorde den frie egenkapital 142 mio. kr. på landsplan og i alt 41 mio.
kr. for de 14 landsdelsforeninger, jf. bilag 3.1. Hvis budget 2018 realiseres som forudsat i det
første estimat, vil den frie egenkapital udgøre cirka 136 mio. kr. på landsplan ved udgangen af
2018. Hovedbestyrelsen foreslår, at vi prioriterer en særlig indsats for at styrke børn og unges
foreningsdeltagelse, både på lands- og landsdelsplan, og hovedbestyrelsen vil til årsmødet stille
forslag om anvendelse af i alt 90 mio. kr.
Det er hovedbestyrelsens opfattelse, at de resterende cirka 45 mio. kr. skal betragtes som
særlig reservekapital for hele DGI – til at imødegå særlige og uforudsete udfordringer på enten
landsplan eller landsdelsplan.
På denne baggrund er det hovedbestyrelsens synspunkt, at den samlede frie egenkapital i
landsdelsforeningerne kan reduceres til cirka 20 mio. kr., og at der hermed kan frigøres cirka
20 mio. kr. af den frie egenkapital i landsdelsforeningerne til styrkelse af landsdelsforeningernes aktiviteter, i forlængelse af beslutninger i de enkelte landsdelsforeningers bestyrelser.
Bilag:
3.1 Udvikling i landsdelsforeningernes egenkapital, 2014 – 2018
Referat:
Behandlingen af punktet blev ikke afsluttet og fortsættes på næstkommende hovedbestyrelsesmøde den 14. september. Hovedbestyrelsen ønsker en nærmere begrundelse for forslaget om
en egenkapital på landsplan på cirka 45 mio. kr. Hvilke kriterier ligger til grund for forslaget?

4.

Forberedelse af møde med landsdelsforeningsformænd, 21. august 2018.
15 min.
Hovedbestyrelsen skal forberede mødet med landsdelsforeningsformændene 21. august 2018.
Referat:
Punktet blev behandlet sammen med punkt 2.
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5.

Forberedelse af DGI’s årsmøde 2018.
15 min.
Hovedbestyrelsen skal forberede DGI’s årsmøde 3. november 2018. Hovedbestyrelsen skal
blandt andet drøfte forslag til tidsplan og forslag til workshops.
Bilag:
5.1 Årsmøde 2018. Program. Udkast af 16. august 2018
Referat:
Hovedbestyrelsen drøftede det udsendte forslag til program for årsmødet, og det blev besluttet, at der skal være en særlig workshop, hvor deltagerne kan møde formands- og hovedbestyrelseskandidaterne. Tidsrammen for workshops skal snarere være fem kvarter end de foreslåede syv kvarter, og beskrivelsen af de foreslåede workshops bør være skarpere. Hovedbestyrelsen drøfter et revideret forslag til program på næstkommende hovedbestyrelsesmøde den
14. september.

6.

Forberedelse af landsledelsesmøde 14.-15. september 2018.
15 min.
Hovedbestyrelsen skal forberede landsledelsesmødet den 14.-15. september og herunder
vælge mødeledere for mødet.
Foreløbig dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Idrætspolitisk orientering
3. Børn og Unges lige adgang til foreningsdeltagelse
4. Kaminpassiar
5. Forslag til budget 2019
6. Forberedelse af årsmøde 2018
7. Status for de strategiske programområder
8. Status for landsdelsbaserede idrætter
9. Næste møde
10. Eventuelt
Bilag:
6.1 Mødenotat fra møde i arbejdsgruppen om periodiseringsmidler, 26. juni 2018
Referat:
Hanne Lene Haugaard og Annette Vilhelmsen blev valgt som mødeledere. Dagsordenen suppleres med et inspirationsoplæg vedrørende unge (begrundet i den særlige satsning vedrørende
børn og unges foreningsdeltagelse). På baggrund af det udsendte mødenotat udarbejdes et forslag til årsmødebeslutning vedrørende børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse. Forslaget drøftes på landsledelsesmødet.

7.

Side 3

Temadrøftelse vedrørende unge.
45 min.
I løbet af de sidste 10 år har DGI (og andre idrætsaktører) ændret hele tilgangen til arbejdet
med voksenmotionister. Det er sket med eksempelvis introduktion af vorespuls.dk, livsfasetænkning, typologier samt motionsvarianter/fitnessvarianter af klassiske idrætsgrene. I dag
står motionslogikken stærkt og centralt i langt de fleste Bevæg dig for livet aftaler og er en integreret del af DGI’s arbejde. Det er naturligvis ikke det samme som, at alle foreninger har
skarpe idrætstilbud målrettet motionslogikken, der er fortsat noget at gøre!

Spørgsmålet er, om der nu er basis for et tilsvarende paradigmeskifte i tilgangen til og forståelsen af unge målgrupper. Det er en kendsgerning, at frafaldet i idrætsdeltagelsen hos unge fortsat er høj. Og det står klart, at en række velfungerende DGI tiltag er relevante for unge, men
ikke for alvor har kunnet flytte på frafaldsdagsorden. Der er fortsat et stort frafald i idrætsdeltagelsen i årene 13-24 år.
I foråret 2018 har en taskforce arbejdet med at samle viden om unge og udarbejde anbefalinger til, hvordan DGI kan forstærke arbejdet med unge målgrupper. Taskforcens arbejde og de
udarbejdede indsigter og anbefalinger er interessante og fører til overvejelser over, i hvilken
grad DGI skal ”gøre mere af det, der allerede virker” og i hvilken grad DGI skal ”gøre noget radikalt nyt og anderledes”. Måske er der basis for et paradigmeskifte? Måske skal motionslogikken i endnu højere grad omsættes til unge målgrupper? Måske skal idrætstilgangen i mere radikal grad tilføjes en ungdomstilgang med fokus på egentlige ungdomsfællesskaber med fokus
på samvær og fællesskab frem for træning og elitetilgang?
Et par indsigter gør særligt indtryk. 1) Unge anno 2018 oplever et stærkt forventningspres om,
at de skal præstere på alle arenaer. 2) Unge anno 2018 er presset på tid – i overgangen fra
folkeskole til ungdomsuddannelse oplever nogle unge at ”miste” 11,5 rådighedstimer om ugen
til transport, lektier og fritidsjob. 3) Fællesskab og engagement er centralt for unge anno 2018,
men de efterspørger nye koblinger af samvær, selvrealisering, sag og forpligtelse. 4) Mange
unge fravælger det klassiske børne/unge foreningstilbud, men får ikke tilvalgt et nyt idrætstilbud 5) To ud af tre ikke aktive forbeholdne unge vil gerne dyrke idræt!
Unge taskforcens arbejde falder tidsmæssigt sammen med, at DGI drøfter en særlig satsning
på at styrke børn og unges foreningsdeltagelse. Det er derfor relevant at drøfte, om DGI
indtager de rigtige positioner i arbejdet med unge målgrupper. Og om de nye indsigter og anbefalinger giver anledning til at ændre organisering, aktiviteter eller indsatser målrettet unge.
Hovedbestyrelsens temadrøftelse om unge skal give en første markering af, hvordan DGI’s
fremtidige arbejde med unge skal formes. Udgangspunktet for hovedbestyrelsens drøftelse er
spørgsmålene:
1. Giver indsigter og anbefalinger vedrørende unge anledning til at definere nye positioner for DGI? I givet fald hvilke?
o DGI har politiske budskaber angående børn, skolereform og motion – skal DGI på
samme måde være politisk aktiv vedrørende politiske budskaber om unges muligheder
for motion (præstation, trivsel, tid osv.)?
o DGI har formulerede politiske budskaber om overgange og sammenhæng mellem familie, institution/skole og forening for børn – skal DGI opprioritere fokus på overgange og
sammenhænge mellem ungdomsuddannelse/uddannelse, studiejobs, kærester/fester og
motion
o I den offentlige debat forbindes unge ofte med individualitet og fravalg af fællesskaber –
skal DGI i endnu højere grad indtage position som formidler af unges engagement i fællesskaber – når blot fællesskaberne tilrettelægges rigtigt?
2. Er der grundlag for, at DGI skal forstærke indsatserne målrettet unge? Og er der
konkrete indsatser, som DGI skal opprioritere eller nedprioritere?
o Er det ”godt nok”, at DGI fokuserer på gadeidræt, e-sport og foreningstilbud – eller skal
DGI også fokusere på at etablere idrætsfællesskaber på uddannelsesinstitutioner?
o Skal DGI arbejde med eksisterende foreningers parathed overfor unge – eller skal DGI
målrettet søge at etablere ”ungeforeninger” som organiserer ungdomsfællesskaber med
fokus på idræt?
o Skal DGI fastholde turnerings- og stævnestrukturer med fokus på idrætsligt niveau og
alder - eller skal DGI udvikle eventformater med afsæt i fællesskab & tilgang frem for
alder og idrætsniveau?
o Er der foreninger, som vil være med til at gøre op med ”go pro or go home” tilgangen
og decideret prioritere haltid til ”unge-samvær” frem for fodboldtræning?
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3. Skal DGI ændre organiseringen af arbejdet målrettet unge?
o Er det ”godt nok”, at unge-taskforcens indsigter og anbefalinger arbejdes ind i alle
idrætter og strategiske programområder i landsdelsforeninger og på landsplan – eller
skal DGI teste og videreudvikle indsigterne med foreninger, uddannelsesinstitutioner og
bureauer?
o Skal DGI etablere lokale ungegrupper, som kan rådgive og udfordre DGI’s og foreningernes arbejde – eller skal DGI udvikle et egentligt onlineunivers med tilbud til unge (a
la vorespuls.dk)?
På baggrund af hovedbestyrelsens temadrøftelse vil administrationen udarbejde konkrete forslag vedrørende DGI’s fremtidige arbejde med unge, herunder forslag til mål, handleplaner,
økonomi og organisering.
Det medsendte bilagsmateriale er særdeles omfattende. Vi vil derfor anbefale, at hovedbestyrelsen orienterer sig i læseguiden neden for.
Bilag:
7.1 Læseguide
7.2 Unge, idræt & fællesskab – udvalgte indsigter og anbefalinger fra DGI Unge-taskforce
7.3 Opsamling fra de enkelte workshops 8. juni
7.4 Indsigtsstudie om unge og motion. Pixi udgave
7.5 Anbefalinger fra DGI-Unge Taskforce
Referat:
Troels Rasmussen præsenterede det udsendte materiale, og som svar på de tre spørgsmål i
dagsordensteksten konkluderede hovedbestyrelsen:
-

Ja, indsigter og anbefalinger giver anledning til at definere nye positioner for DGI.
Ja, vi skal ændre vores prioriteringer.
Ja, vi skal ændre organiseringen af arbejdet målrettet unge.

Der var enighed om, at der er tale om et paradigmeskifte i tilgangen til og forståelsen af unge
målgrupper. Det blev aftalt, at administrationen arbejder videre på grundlag af hovedbestyrelsens temadrøftelse, og at administrationen vender tilbage med konkrete forslag vedrørende
DGI’s fremtidige arbejde med unge.
8.

Kendskab til DGI. Fortroligt punkt.
10 min.
På HB-mødet 15. maj 2018 drøftede hovedbestyrelsen udviklingen i kendskabet til DGI og besluttede at drøfte, hvordan DGI kan fastholde den nuværende kendskabsgrad til DGI og samtidig styrke kendskabet til værdier, som er centrale for DGI’s brand - blandt andet værdierne
samfundsorienteret, troværdig, relevant, kvalitetspræget og nærværende. Det blev aftalt, at
drøftelsen ville blive sat på dagsordenen for hovedbestyrelsens møde den 21. august.
Bilag. Fortroligt:
8.1
Referat:
Hovedbestyrelsen drøftede det udsendte bilag og tilsluttede sig de foreslåede indsatser.

9.
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Finansiering af Digitale Services i Bevæg dig for livet 2018-2020 - spor 4.
10 min.
I marts 2018 behandlede visionsgruppen en indstilling for digitale services med fire spor til visionsgruppens godkendelse. Indstillingen var på forhånd godkendt af DGI idræt og marketing.

De fire spor: 1) Find min idræt, 2) Online træning, 3) Digital eventaktivering,
4) Nye digitale indsatser og partnerskaber
Der var stor opbakning fra visionsgruppen til arbejdet med digitale services, men ikke økonomi
til at godkende to af de fire spor (spor 1 og 3 blev godkendt). DGI’s repræsentanter i visionsgruppen har ønsket, at DGI finansierer spor 2, og dette er efterfølgende igangsat administrativt.
Hovedbestyrelsen skal drøfte, hvorvidt DGI også kan finansiere spor 4 ’nye digitale indsatser
og partnerskaber’ i 2018-2020.
Økonomien forbundet med finansieringen er:
2018
0 kr.

2019
350.000 kr.

2020
900.000 kr.

I alt
1.250.000 kr.

Bemærk: I 2020 er 500.000 kr. løn til digital projektleder. Ansættelse af en projektleder i 2020
er en forudsætning for at drive spor 4 – men også en forudsætning for at drive spor 2 ’Online
træning’ i 2020. I 2018 og 2019 er projektlederens løn finansieret af BDFL-midler.
Beskrivelse af ’Spor 4 - Nye digitale tendenser og partnerskaber’
Spor 4 handler om at have fingeren på pulsen i en digital virkelighed, hvor udviklingen går hurtigt. Spor 4 muliggør, at vi tapper ind i de digitale tendenser, der kommer til at præge den næste periode fra 2020 til 2025.
Indsatser og implementeringsplan
Formålet er at etablere samarbejder og udvikle digitale produkter. På baggrund af læringer fra
første pilotperiode (2016-2018) kan eksempler på indsatser være:




Digitalt partnerskab med en stor leverandør på det danske idrætsmarked (pt. er der dialog med Fitness World om et potentielt partnerskab)
Digitale partnerskaber med danskerne
Ny produktudvikling.

Indsatserne skal tilføre Bevæg dig for livet kanaler, kontakter og indsigter til målgrupper, vi
har vanskeligt ved at nå. Indsatserne skal også tilføre Bevæg dig livet noget, vi ikke har i dag og skal selvfølgelig spille sammen med visionsidrætternes indsatser.
Direktionen indstiller, at DGI finansierer spor 4, som beskrevet.
Referat:
Indstillingen blev godkendt.
10.

BROEN.
10 min.
Hovedbestyrelsen skal drøfte et muligt samarbejde med BROEN Danmark. Direktionen indstiller
at
-

DGI drøfter et nærmere samarbejde med BROEN Danmark om cykelløbet BROEN Danmark rundt
DGI tilbyder regnskabsmæssig og juridisk bistand til BROEN efter nærmere aftale

Bilag:
10.1 Baggrund om BROEN Danmark
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Referat:
Indstillingen blev godkendt.
11.

ISCA Likviditet 2018-2021.
10 min.
ISCA foreslår DGI, at der etableres en tre-årig aftale om, at DGI yder lån til ISCA i fornødent
omfang og mod betaling af renter, for at sikre positiv likviditet. Aftalen indebærer, at ISCA løbende i perioden arbejder for at sikre en mere stabil egenkapital. ISCA afrapporterer løbende
til DGI om effekten af denne indsats gennem de faste møder.
Forslaget indebærer en forlængelse af en eksisterende aftale mellem DGI og ISCA for 2014 –
2017. Direktionen indstiller at aftalen forlænges. Hovedbestyrelsen skal drøfte indstillingen.
Bilag:
11.1 ISCA Likviditet 2018 – 2021
Referat:
Mogens Kirkeby deltog ikke i drøftelsen på grund af inhabilitet. Indstillingen blev godkendt.

12.

Donationsmulighed Foreningsliv for alle.
10 min.
Puljen ”Foreningsliv for alle” er DGI’s støtteordning, hvor vi støtter børn og unge af vanskeligt
stillede familier samt voksne flygtninge. Foreninger kan søge puljen om støtte på vegne af deres medlemmer (støtte til kontingent samt deltagelse på lejre og camps). Puljen har eksisteret
siden 2011 og har siden da uddelt 4.777.201 kr. Først gennem en donation fra Socialministeriet, og siden 2016 har den været støttet af en bevilling fra Poul Due Jensens Fond med en bevilling på 3 mio. kr., så DGI er sikret uddelingsmidler frem til og med 2021. På trods af de
flotte donation fra Poul Due Jensen Fond har vi stadig ikke nok uddelingsmidler til at matche
den stigende efterspørgsel på puljestøtte. I 2017 uddelte vi f.eks. omkring 960.000 kr. I år
har vi ”kun” 675.000 kr. til uddeling. Vi er derfor afhængige af, at der bliver indsamlet supplerende midler til puljen.
I samarbejde med Poul Due Jensens Fond arbejder vi på at finde frem til en mere bæredygtig
model, så vi også fremadrettet kan støtte udsatte børn og unge samt voksne flygtninge i at
blive en del af foreningslivet. Det gør vi gennem en projekt (det tidligere ambassadørkorps) –
som rummer en tredelt finansieringsmodel, hvor 1) DGI indsamler midler gennem indsamlinger
til vores DGI arrangementer, 2) En CSR tilgang, hvor en virksomhed (eller flere) donerer midler til puljen og 3) Donation til formålet via samarbejdet med Poul Due Jensens Fond i tilpasset
format.
Direktionen indstiller, at det bliver muligt at indsamle midler ved alle DGI-arrangementer, idet
direktionen forudsætter, at donationsmuligheden alene tilbydes til privatpersoner, som foretager tilmeldinger, og at den tekniske løsning udformes, så det vil være muligt på et senere tidspunkt at tilføje flere donationsmuligheder.
Donationsmuligheden er det seneste års tid blevet testet ved 6 større og mindre arrangementer i 4 DGI landsdele (LS2017, 3 Crossløb, et Halvmaraton og et MTB Maraton i foråret), samt
ved tilmeldingen til fodboldskoler i hele landet. Her har vi d.d. indsamlet ca. 105.000,- kr. til
puljen.
Hovedbestyrelsen skal drøfte indstillingen.
Bilag:
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12.1 Indstilling
Referat:
Indstillingen blev godkendt. Hovedbestyrelsen opfordrede administrationen til at overveje mulighederne for at arbejde med testamentariske gaver til DGI.
13.

Drøftelse af DGI’s deltagelse i Naturmødet 2019, eventuelt Kulturmøde 2019 og andre.
10 min.
Hovedbestyrelsen skal drøfte DGI’s eventuelle deltagelse i Naturmødet 2019.
Naturmødet er et årligt nationalt folkemøde om og i naturen. Naturmødet afholdes i Hirtshals og afvikles for fjerde gang den 23.-25. maj 2019. Naturmødet er en mangfoldighed af samtaler, debatter
og oplevelser, hvor gæster, aktører og frivillige giver til hinanden. Naturmødet er et fællesskab,
man er med i, men det forudsætter, at man overholder Naturmødets principper:




Dagsordenssættende
Naturmødet er et dagsordenssættende fællesskab, hvor vi alle bidrager
Forhold dig
Naturmødet er for alle. Vi vil fejre, forandre og forstærke vores forhold til og anvendelse af
naturen
Ikke kommercielt
Naturmødet er ikke en salgsplatform, og aktiviteter skal være gratis for deltagere

Yderligere informationer kan findes på www.naturmødet.dk
På hovedbestyrelsesmødet den 8. juni 2018 blev der nævnt en række møder af lignende karakter:
Kulturmødet Mors, som finder sted i Nykøbing Mors den 23.-25. aug. 2018 – www.kulturmoedet.dk
Ungdommens Folkemøde, som afholdes i Valbyparken (v. København) den 6. – 8. september –
www.ufm18.dk
Seniorfolkemødet, som blev afholdt på Sønæs ved Viborg, den 21. juni 2018 - https://sundhedscenter.viborg.dk/Samarbejde/Seniorfolkemoedet
Det er direktionens indstilling, at DGI’s eventuelle deltagelse i de nævnte møder må bero på en
konkret faglig og politisk vurdering i hvert enkelt tilfælde.
Referat:
Hovedbestyrelsen besluttede at opfordre DGI Outdoor og DGI Nordjylland til i samarbejde at
organisere DGI’s deltagelse i naturmødet 2019.
14.

Status for HB-weblokalet.
10 min.
HB-weblokalet har teknisk set en alder, hvor vi af sikkerhedsmæssige grunde skal vælge mellem opdatering og ophør. Direktionen indstiller, at weblokalet nedlægges med virkning fra årsmødet 2018.
Weblokalet har dels en orienterings-/informationsdel og dels en mødedel, og det indstilles at
orienterings/informationsdelen håndteres ved, at hovedbestyrelsens medlemmer bliver undervist i anvendelsen af Mimer Grupperum, som både giver mulighed for at arbejde med en fortrolig blog og et fortroligt grupperum, alene for hovedbestyrelsens medlemmer.
Vedrørende mødedelen har DGI IT ansvar for at finde en løsning, som muliggør en højere grad
af digital understøttelse af møder, end hvad der er muligt med Skype for Business. Tidshorisonten for at finde en sådan løsning er uvis.
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Referat:
Orienteringen blev taget til efterretning.
15.

Meddelelser: Hovedbestyrelsen.
10 min.
Referat:
Søren Møller orienterede om møde med Tryghedsgruppen i den kommende uge.
Det blev aftalt, at DGI’s repræsentation i bestyrelsen for Danske Spil drøftes på næstkommende hovedbestyrelsesmøde den 14. september 2018.

16.

Korte meddelelser fra direktionen.
5 min.
Referat:
Eventuelle meddelelser fra direktionen lægges i HB-weblokalet.

17.

Åben for tilføjelser.
Referat:
Intet at tilføje.

Øvrige punkter:
18.

Næste HB-møde: Fredag den 14. september 2018 kl. 16.00-18.00 i DGI-byen.
Referat:
- DGI’s fri egenkapital
- DGI’s årsmøde 2018
- Forberedelse af landsledelsesmøde 14.-15. september 2018
- DGI’s repræsentation i bestyrelsen for Danske Spil
- Valg af bestyrelsesmedlem for DGI-Huset Århus
- Valg af to bestyrelsesmedlemmer for DGI-huset Nordkraft

19.

Eventuelt.
Referat:
Intet til referat

20.

Bestyrelsens fem minutter.
Referat:
Intet til referat. Blev ikke afviklet.

21.

Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.
Referat:
Godkendt.

Steen Tinning
DGI Ledelsessekretariat
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