Referat af DGI Sønderjyllands årsmøde 2019

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
Claus Klaris bød velkommen og foretog dirigentvalget. Erik Steen Boe, Løjt blev foreslået
og valgt som dirigent. Dirigenten fastslog at møde var lovlig indvarslet og dermed
beslutningsdygtig. Der var 48 stemmeberettiget fremmødt (samlet 63 deltagere)
Referent blev Janne Bonde
Stemmetællere blev Birgit Langelund og Mathias Madsen.
2. Landsdelsbestyrelsens beretning.
Den skriftlige beretning blev understøtte med følgende punkter:
 Tak til alle jer der arbejder frivillig i jeres foreninger, det er jer der er med til at
skabe gode rammer og aktiviteter i jeres foreninger – og vi kan se på vores
medlemstal at I gør det godt da vi har vækst i antal aktive i Sønderjylland


Outdoor er allerede et fokusområde i DGI og det vil vi også fokusere på i DGI
Sønderjylland i det kommende år. Som organisation vil vi arbejde for at gøre det let
for jer som forening at starte op ved hjælpe af startpakker, uddannelse og inspiration.



Vi nærmere os 100 året for genforeningen som vi også vil markere i DGI. Men vi
kan også se at der i disse år er mange foreninger der har 100 års jubilæum. Vi håber
at begge anledninger vil være afsæt for at lave aktiviteter, markere foreningslivet og
skabe yderligere tiltag i foreningslivet. I DGI laver vi stafet 2020, som vi håber
mange bakker op omkring, men vi håber også at der vil blive lokale markeringer.



BDFL er fortsat noget vi arbejder med i DGI. Målet er at vi i 2025 har 50% af
befolkningen aktive i foreningslivet og 75% aktive danskere i det hele taget. Vi har
lavet en 5 årlig aftale med Tønder og at være visionskommune som startede op
januar 2019. Haderslev og Aabenraa kommune har vi en senior BDFL- aftale med.
Alle BDFL indsatser sammen med kommunerne er for at få sat nyt i gang og
afprøvet nyt, der kan komme alle områder og foreninger til gavn.



Børne og ungesatsning er noget vi lige er startet op i DGI og fokus er på at fastholde
børn og unge samt at få gang i dem der endnu ikke er aktive. Der er afsat midler til at
prøve noget af, men det er midler der skal føre til aktiviteter for børn.



Ældrebefolkningen er fortsat stigende i Sønderjylland så det vil vi også fortsat have
fokus på



Sundhedsprofilen i Sønderjylland er ”alarmerende” og det vil også være noget vi har
fokus på som organisation og også håber I vil være med til at arbejde med som
foreninger

Spørgsmål fra salen:
Hvad er Bevæg dig for livet?
Svar: En fælles indsats mellem DGI og DIF, der også er fondsstøttet og bakkes op af regeringen.
Indsatsen har til formål at gøre Danmark til den mest idrætsaktive nation.
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Beretningen blev taget til efterretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab (årsrapport 2018) til godkendelse.
Vi havde budgetteret med et underskud af 1,5 millioner for at bruge vores egenkapital til at
skabe aktivitet. Underskuddet blev mindre en forventet. Følgende afvigelser blev fremhævet
 Større tilskud end forventet og højere kursgevinst på vores indestående
 Idrætterne har haft bedre resultater på deres aktiviteter end budgetteret
 Lokalforeningspuljen og ansøgningspuljen blev forhøjet undervejs, så der kunne
støttes flere foreninger og aktiviteter
 Der er disponeret midler til særlige formål bl.a. landsstævne og udviklingsmidler til
foreningsudvikling, events og frivillige.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Orientering om det nuværende års budget.
Vi har en stor egenkapital i DGI Sønderjylland, derfor budgettere vi igen i 2019 med
underskud. Det giver rum til at vi kan lave nogle indsatser og her prioritere vi bl.a. outdoor,
E-sport og kommunesamarbejde.
Spørgsmål til teksten i hæftet omkring underskud. Det skal forstås sådan, at DGI vil handle
økonomisk ansvarligt selvom man budgettere med et underskud.
Spørgsmål til de manglende midler til petanque og bordtennis i 2019 budgettet. Det skyldes
at idrætterne ikke længere er placeret i Sønderjylland, men at idrætterne drives fra en anden
landsdel. Samme gør sig gældende i atletik hvor vi nu kun har landsmesterskaber i atletik i
Sønderjylland (økonomisk)
5. Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke indkommet nogle forslag.
6. Valg til bestyrelse og revisor.
a) Valg af formand (2 år)
Claus Klaris, Dybbøl UIF foreslået og valgt ved akklamation
b) Valg af 1 bestyrelsesmedlem (2 år)
Jytte Damm-Nielsen, Toftlund IF foreslået og valgt ved akklamation
c) En suppleant (1 år)
Iben Nielsen, Sønderborg Tennisklub foreslået og valgt ved akklamation
d) Kritisk revisor (2 år)
Johnny Thomsen, Aabenraa Badminton og Ensted IF
7. Eventuelt.
Undervejs suspenderes årsmødet for at uddele priser til de frivillige i foreningerne:
 DGI Sønderjyllands Idrætslederpris 2019
Der var rigtigt mange gode og egnede kandidater i år. Prisen i år går til Malene Iskov,
Vojens Skøjteklub.
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Uddeling af Unglederpokal indstiftet af det tidl. DDS Sønderjylland
Gymnastikinstruktør Lærke Bæk Nielsen indstillet af Tønderegnens gymnastikudvalg.
Lærke er aktiv i både Toftlund IF og på egnshold.



Uddeling af lokalforeningspuljen til følgende foreninger:
Apenrader ruderverein, Toftlund og omegnes skytteforening, Branderup UIF,
Badmintonklubben Blans Sundeved, BOG, Ballum IF, Vilstrup UIF, Sønderborg
Floorballklub, Broager Badminton, Hjortkær UIF.
Næste ansøgningsfrist til puljen er september 201

Hilsen fra DGI hovedbestyrelse v. Lars Høeg. Dejligt at høre fra modtager af idrætslederprisen
Malene Iskov, hvad det er der gør at hun er frivillig.
DGI er ved at lave en undersøgelse hvor vi spørger foreningerne om feedback, så vi håber I vil
svare hvis I bliver udvalgt.
Vigtigt at vi som DGI løbende udfordre os selv og tager nye tiltag op så foreningslivet er løbende
under udvikling.
Dejligt at Sønderjylland har taget tete i forhold til markering af 2020.
Husk som forening at der er kommet den nye foreningspulje – brug den, den er til jer.
På landsplan arbejder vi for at idrætten og foreningslivet også skrives med i det nye
regeringsgrundlag. Det er vigtigt for, at idræts-og foreningslivet fortsat kan have en stærk position i
Danmark. Vigtigt at foreninger, landsdele og DGI på landsdele arbejder tæt sammen.
Tak til Laurids Madsen for hans mangeårige arbejde som kritisk revisor.

