

DGI Midtjyllands bestyrelse
o DGI Midtjyllands ledergruppe (direktør og afdelingsledere)
Silkeborg 10. januar 2019

Referat bestyrelsesmøde i DGI Midtjylland
Tirsdag 8. januar kl. 17.30-21.00 på DGI Midtjyllands kontor i Silkeborg
Deltagere: Lars Engeborg, Daniel Andersen (mødeleder) Frits Vistisen, Erik Madsen,
Kurt Søndergaard og Ole T. Sørensen (referent), ledergruppen
Under pkt. 4 og 5 (17.30-19.00) – deltog Anita Hylke Møller, Hans Eriksen,
Christian Valbak, Lisbeth Arboe Jakobsen og Mikkel Holm Thomsen, forenings- og idrætskonsulenter i DGI Midtjylland og Simon Knoblauch, projektleder DGI Impact.
Afbud:

Lis Kaastrup Jensen, Preben Sørensen og Ulrik Hyldgaard

Dagsorden:
1. Underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 1. december 2018
2. Godkendelse/opfølgning af punkter behandlet elektronisk siden sidste
møde
3. Godkendelse af dagsorden
4. DGI Impact
5. DGI Partnerskabsforeninger
6. DGI Midtjyllands årsmøde 2019
7. Foreningsundersøgelse i DGI Midtjylland
8. DGI efter formandsvalget i november 2018
9. Bestyrelsens årshjul, punkter til næste møde og mødeplan 1. halvår 2019
10.Emner til kommunikation
11.Åben for tilføjelser/eventuelt
12.Evaluering af mødet

Godkendelse af dagsorden og referat:
1. Underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 1. december 2018
Bestyrelsen skal underskrive referat.
Referat:
Referat underskrevet af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
2. Godkendelse af punkter behandlet elektronisk siden sidste møde
- ”Månedens velkomstforening” (godkendt elektronisk)
- Tilskud udviklingspulje ”Badminton i skolen” – (godkendt elektronisk)
Referat:
Godkendt.
3. Godkendelse af dagsorden
Bestyrelsen skal godkende dagsorden.
Referat:
Godkendt.

Punkter til drøftelse:
4. DGI Impact – en investering i fremtidens fællesskaber
Simon Knoblauch, projektleder DGI Impact giver med afsæt i nedenstående en
introduktion til DGI Impact med efterfølgende fælles drøftelse.
DGI Impact – hvorfor/hvad er baggrunden for at DGI har sat i gang?
Hvad kendetegner de første 7 projekter/idéer som har fået tilskud?
De bedste anbefalinger til os som DGI-landsdelsforening
o Hvordan kan vi støtte op om og bidrage til at DGI Impact bliver en
succés?
o Hvordan kan DGI Midtjyllands foreninger få udbytte af DGI Impact?
Læs mere på www.dgi.dk/impact
Referat:
Simon Knoblauch orienterede om ”Kernefortællingen” om DGI Impact og den
konkurrence der allerede er gennemført i 2018 og har resulteret i 7 bevillinger til
udvalgte projekter. Målgrupperne er:
Foreningslederen
Den professionelle iværksætter
DGI iværksætterpakken indeholder økonomi, sparring, eksponering og relevant
data. 6 måneders udviklingsforløb.
Simon gennemgik de syv vinderprojekter som giver modydelser til DGI/foreningslivet svarerende til det tilskud de enkelte projekter får.
Bestyrelse og medarbejdere drøftede perspektiver, muligheder og opmærksomheder – herunder det ønskværdige i at der blandt kommende projekter er foreningsledere med den gode idé til at gøre det lettere at være foreningsleder.
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Simon orienterede om at det er DGI Afd.forum som skal følge udviklingen og der
vil blive udbudt webinarer.
Bilag:
Præsentation DGI Impact – Simon Knoblauch
5. DGI Partnerskabsforeninger
Mikkel Holm Thomsen og Anita Hylke Møller vil give en kort orientering om DGI
Partnerskabsforeninger – med mulighed for kort drøftelse. Arbejdet med partnerskabsforeninger indgår i arbejdet med BDFL-kommuneaftaler og vil indgå i
drøftelser på bestyrelsesmøde 26. februar.
Bilag:
Oplæg partnerskabsforeninger
Referat:
Mikkel indledte med en generel orientering om baggrund og indhold i en partnerskabsaftale mellem en forening og kommune med afsæt i en BDFL-visionsaftale/Bevægelsespolitik.
Lars nævnte muligheden for at kommunale medarbejdere kunne deltage i netværksmøder og hermed indgå i fødekæden.
Anita orienterede om partnerskabsmodellen i Skive Kommune med afsæt i ny
sundhedspolitik hvor én af indsatserne har udgangspunkt i BDFL. Fire former for
partnerskaber:
Partnerskabs-lokalsamfund
Partnerskabsforeninger
Partnerskabs- uddannelsesinstitutioner
Partnerskabsvirksomheder
I 2019 fokus på lokalsamfund og foreninger. Første forening Skive Streetsport som
får støtte fra eventmidler fra DGI Gadeidræt.
Daniel omtalte tiltag i Viborg Kommune med udvikling af alle lokalsamfund med
over 200 indbyggere.
Bestyrelsen drøftede styrker, muligheder, udviklingspotentialer og opmærksomheder i partnerskabsforeninger.
6. DGI Midtjyllands årsmøde 2019
Bestyrelsen skal fastsætte tid, sted og indhold for DGI Midtjyllands årsmøde
2019 som ifølge vedtægterne skal afholdes inden udgangen af april måned.
Bestyrelsen havde på bestyrelsesmøde 8. januar 2018 en længere drøftelse af
DGI Midtjyllands årsmøder (se bilag – referat fra møde pkt. 5)
Bestyrelsen skal aftale hvem der er politisk tovholder på årsmødet.
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Referat:
Bestyrelsen besluttede at årsmødet afholdes torsdag 25. april kl. 17-21 på Gymnastik- og Idrætshøjskolen v/ Viborg. Der skal fastholdes en skabelon med tid til
foreningsinspiration, spisning, fællessang – gerne sammen med GIV´s elever og
den formelle årsmødedel. Gerne oplæg ved den nye forstander Erling Joensen.
Rundvisning på skolen kan indgå som workshop.
Daniel politisk ansvarlig for årsmødet.
Valg til bestyrelsen:
Preben og Ulrik er begge på valg og genopstiller til bestyrelsen.
Lars undersøger kandidat fra Ikast-Brande-området som afløser for Inge Dinis.
7. DGI Midtjyllands foreningsundersøgelse – ”læst med politiske

briller”
Bestyrelsen skal drøfte foreningsundersøgelsen med afsæt i præsentation (bilag). Bestyrelsen tager en drøftelse af fokusområder.
Referat:
Bestyrelsen havde en kort drøftelse om vi kun skal efterkomme foreningernes ønsker og/eller det de endnu ikke ved de har brug for eller kunne blive inspireret af.
Punktet genoptages på næste bestyrelsesmøde, hvortil de enkelte bestyrelses
medlemmer forbereder sig med 3-4 fokusområder.
8. DGI – efter formandsvalget i november 2018 v/ Daniel og Lars
Lars er indkaldt til fællesmøde med DGI´s hovedbestyrelse og øvrige landsdelsformænd lørdag 26. januar.
Hovedpunkterne på dagsordenen vil være:
Styrket samarbejde mellem hovedbestyrelse og landsdelsforeningsformænd. Hvordan?
Politiske prioriteringer i arbejdet med budget 2020.
Politisk kickstart af indsatsen omkring børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse.
Bestyrelsen skal drøfte opmærksomheder og pointer som Lars skal have med
til mødet 26. januar
Referat:
Lars orienterede om at der arbejdes for at landsdelsformænd får deres eget forum og mødes fredag 25. januar forud for mødet med DGI HB 26. januar.
Daniel udtrykte bekymring for at det meste bliver ”formandsstyret” og at der
er for stor afstand mellem landsdelsbestyrelserne og DGI HB. En mulighed kan
være at afholde regionale bestyrelsesmøder for 3-4 landsdele med deltagelse
af DGI´s landsformand og næstformand – alternativt andre fra DGI´s HB.
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Konkret blev foreslået at der én gang om året holdes fælles bestyrelsesmøder i
regioner, hvor DGI´s hovedbestyrelse deltager.
Forskellige muligheder for højere grad af involvering og ejerskab til fælles beslutninger blev drøftet.
9. Bestyrelsens årshjul, mødeplan og punkter til kommende møder
Bestyrelsen skal drøfte emner til kommende bestyrelsesmøder og aftale repræsentation ved kommende møder – se mødeplan/årshjul 2018/2019.
Bilag:
Årshjul/mødeplan
Referat:
Årshjulet skal opdateres med bestyrelsens mødedatoer og datoer for andre
møder, hvor bestyrelsen forventer at være repræsenteret - bl.a. Idrætsrådenes årsmøder.
Daniel deltager ved velkomstreception for ny forstander på GIV – 11. januar
Erik og Ole deltager ved reception i anledning af Idrætsskolerne i Ikasts 25-års
jubilæum – 11. januar
Frits forventer at deltage i Friluftsrådenes regionale årsmøder og vil gå i dialog
med de relevante DGI-konsulenter inden møderne.
Frits har deltaget i dialogmøder med konsulenter i landevejscykling og løb.
10.Emner til kommunikation (20.55 - 2 min.)
Bestyrelsen skal beslutte om der er emner fra dagens møde som kræver intern
og/eller ekstern kommunikation
Referat:
Lars spurgte om drøftelsen af ”Plads til alle i vore idrætsforeninger” skal genoptages. Kan vi gøre det på en elegant måde så vi ikke ”træder nogen over
tæerne.” Evt. forslag om punkt på årsmødet.

Øvrige punkter:
11.Åben for tilføjelser/eventuelt (20.57 - 2 min.)
Referat:
Lars orienterede om Regatta i Silkeborg og DGI´s evt. involvering i at skabe
en Idrætsfest.
12.Evaluering af mødet (20.59 – 1 min.)
Referat:
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