 DGI Sydøstjyllands landsdelsbestyrelse.
 DGI Sydøstjyllands ledergruppe
Til





orientering med bilag for
Tage Kristensen, førstesuppleant LB
Ulla Pontoppidan, andensuppleant LB
Kristian Bonde (kritisk revisor)
Michael Hansen (kritisk revisor)

 Formænd for DGI Sydøstjyllands idrætter
 Medarbejdere
Forefindes på DGI.dk
Min landsdelsforening/bestyrelsen

Horsens, den 15. januar 2018
DGI Sydøstjylland – Landsdelsbestyrelsesmøde den 10. januar 2018. Referat.
Deltagere:
Dan Skjerning
Lene Møller
Ingvard Nørgaard
Carsten Jacobsen
Kirsten Hansen
Peer Stokholm
Afbud:
Christoffer Riis Svendsen
Tanya Løwenstein

Godkendelse af dagsorden og opfølgning:
1.

1Godkendelse af dagsorden og opfølgning.
. Dagsordenen blev godkendt. Opfølgning sker under dagsordenens punkter.

Punkter til drøftelse:
2.

Status på kommunikationsområdet
Marketing- og Kommunikationsmedarbejder Charlotte Daugaard orienterer om status på
kommunikationsområdet i DGI Sydøstjylland, herunder blandt andet om DGI’s strategi for
sociale medier (SoMe), e-mail marketing og nye tiltag i 2018.
Referat
Marketing- og Kommunikationsmedarbejder Charlotte Daugaard orienterede om status på
kommunikationsområdet i DGI Sydøstjylland.

3.

Opfølgning på Fællesmøde med medarbejdere
Landsdelsbestyrelsen skal følge op på Fællesmødet med medarbejdere.
Referat
Konklusioner og bemærkninger fra fællesmødet tages med i det videre arbejde.
Landsdelsbestyrelsen og ledergruppen skal fremover være opmærksom at kommunikere
beslutninger, herunder kommissorier tydeligere til frivillige og medarbejdere.

4.

Kommissorium for udviklingspuljen
Der er i forlængelse af drøftelsen på landsdelsbestyrelsesmødet den 14. december,
administrativt udarbejdet forslag til Kommissorium for udviklingspuljen 2018.
Landsdelsbestyrelsen skal drøfte og beslutte kommissorium for udviklingspuljen 2018.
Der er budgetteret med 400.000 kr. til udviklingspuljen i 2018.
Referat
Kommissorium for udviklingspuljen 2018 blev godkendt med bemærkning om, at der
skal udarbejdes en samlet puljeoversigt over DGI-puljer på landsplan og lokalt der kan
søges af lokalforeninger.
Bilag
Godkendt kommissorium for Udviklingspuljen 2018

5.

. Landsdelsbestyrelsens prioriterede indsatsområder i 2018.

3Landsdelsbestyrelsen skal fortsætte drøftelsen af prioriterede indsatsområder i 2018.
, Drøftelsen tager udgangspunkt i forslag til indsatsområder fra landsdelsbestyrelsesmødet
0den 14. december, der efterfølgende er beskrevet administrativt.
1
Referat
Landsdelsbestyrelsen fortsatte drøftelsen af hvilke områder landsdelsbestyrelsen særligt
skal prioritere i 2018 og godkendte følgende indsatsområder i uprioriteret rækkefølge:
 Bevæg dig for livet
 Politisk ledelse i DGI Sydøstjylland
 Tættere på foreningerne
 Idrætspolitik/Kommunesamarbejde
Der igangsættes handlinger for hvert område når det er aktuelt og der gøres status på
områderne i halvårsrapporter.
Der arbejdes videre med konkretisering indsatsområderne på bestyrelsesseminareret
den 16. – 17. februar.

6.

Bevæg dig for livet.
Den fælles DIF og DGI visionsgruppe har på møde i december behandlet reviderede
indstillinger til visionsaftaler 2018-2021 for badminton, cykling, floorball, løb, gadeidræt,
håndbold og handicapområdet.
Landsdelsbestyrelsen skal drøfte konkretisering og kommunikation af ovenstående
Visionsaftaler.
Referat
Direktøren orienterede.
De reviderede indstillinger til visionsaftaler 2018-2021 for badminton, cykling, floorball,
løb, og håndbold er godkendt og de respektive styregrupper arbejder lige nu med indsatser og kommunikation af disse.
Visionsaftalen 2018-2021 for gadeidræt er tæt på at blive godkendt og der arbejdes på
færdiggørelse af visionsaftalen for handicapområdet.
For floorballs vedkommende er der etableret et samarbejde mellem DGI Østjylland og
DGI Sydøstjylland, hvor en medarbejder på halv tid med udgangspunkt fra DGI Østjylland, servicerer begge landsdelsforeninger. Der arbejdes henimod dannelse af et netværk
af foreninger i DGI Sydøstjyllands område. Vi forventer at have en implementeringsplan
klar til kommunikation primo marts 2018.
DGI landsplan udsender i nærmeste fremtid et notat med link til de indgåede aftaler med
ledsagende resume.
Herefter tager landsdelsbestyrelsen stilling til intern kommunikation af visionsaftalerne.
Side 2

7.

Opgaver og ansvarsområder for landsdelsbestyrelsen 2018
Landsdelsbestyrelsen skal fortsætte drøftelsen af landsdelsforeningens interne og eksterne ri
repræsentationer, herunder om der skal ske ændringer i ansvarsområderne.
Referat
Landsdelsbestyrelsen fortsatte drøftelsen af landsdelsforeningens interne og eksterne
repræsentationer og udpegede politisk ansvarlige for de enkelte områder – se bilag.
Der hvor der ikke er udpeget politisk ansvarlige er det Landsdelsbestyrelsen ved formanden der er politisk ansvarlig.
De politisk ansvarlige kontakter idrætsledelserne.
Bilag
Opgaver og ansvarsområder for landsdelsbestyrelsen 2018. Januar

8.

Meddelelser: Landsdelsbestyrelsen.
Dan Skjerning:
Bliver kontaktet af CFL omkring deltagelse i DGI-bestyrelsesuddannelse. Der er enighed i
landsdelsbestyrelsen om at vi gerne vil starte processen op på bestyrelsesseminaret.
Har sammen med direktøren deltaget i Nytårskuren for Horsens Kommune hvor der blev
knyttet flere kontakter.
Har deltaget i afskedsreception for afgående borgmester for Hedensted kommune Kirsten
Terkilsen.
Skal deltage i nytårskur i idrætssamvirket for Kolding.
Kirsten Hansen orienterede fra idrætsledelsen i skydning hvor der er god fremdrift.
Carsten Jacobsen orienterede fra møde med idrætsledelsen for gymnastik.

9.

Korte meddelelser fra administrationen.
Direktøren orienterede:
Pia Ebbe, Horsens, starter den 1. februar som idrætskonsulent for gymnastik.
IILU – Verdensholdet for unge idrætsledere.
DGI Midtjylland har tilbudt DGI’s Internationale Idrætslederuddannelse otte gange og IILU
er nu blev landsdækkende. Uddannelsen består en uddannelsesdel og et praktikforløb i
udlandet. Der er informationsmøde på kontoret i Horsens den 31. januar.

10.

Åben for tilføjelser.

Øvrige punkter:
11.

Landsdelsbestyrelsens årshjul mødeplan for 2018.
Landsdelsbestyrelsen besluttede den 14. december mødedatoer for 2018. Mødedatoerne
er efterfølgende skrevet ind i et årshjul.
Christoffer Riis Svendsen har efterfølgende oplyst, at han ikke kan deltage i DGI Sydøstjyllands årsmøde den 22. november på grund af arbejde.
Landsdelsbestyrelsen skal endeligt beslutte dato for DGI Sydøstjyllands årsmøde.
Såfremt datoen ændres vil det have indflydelse på datoen for det forudgående landsdelsbestyrelsesmøde grundet formalia i forbindelse med årsmødet.
Landsdelsbestyrelsen skal beslutte emner til møderne den 16.-17. februar i Kolding.
- Seminar fredag den 16. februar kl. 16.00 - Lørdag den 17. februar kl. 10.00
- Landsdelsbestyrelsesmøde lørdag den 17. februar kl. 10.00 – 12.00
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Referat
Landsdelsbestyrelsen besluttede at flytte datoen for DGI Sydøstjyllands årsmøde.
DGI Sydøstjyllands årsmøde 2018 afholdes tirsdag den 20. november på Vingsted Hotelog Konferencecenter.
Endelig forberedelse af årsmødet sker på landsdelsbestyrelsesmøde den 24. oktober.
Der afholdes Landsdelsbestyrelsesmøde den 5. november såfremt der på DGIs årsmøde
sker ændringer i budgetforudsætningerne for 2019.
Landsdelsbestyrelsen skal beslutte emner til møderne i Kolding:
Seminar fredag den 16. februar kl. 16.00 - Lørdag den 17. februar kl. 10.00
 Kompetenceafklaring for landsdelsbestyrelsen.
 Konkretisering af landsdelsbestyrelsen prioriterede indsatsområder, herunder
kvalificering af kommissorier.
Landsdelsbestyrelsesmøde lørdag den 17. februar kl. 10.00 – 12.00
 Opfølgning på bestyrelsesseminar
 Årsrapport 2017. 1.udkast samt udkast til ledelsesberetning
 DGI Petanque. Godkendelse af Budget og kommissorium
Bilag:
Landsdelsbestyrelsens årshjul og mødeplan for 2018. Januar
12.

Eventuelt.
Intet at referere.

13.

Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.
Referat
Godkendt.

Venlig hilsen
DGI Sydøstjylland
Dan Skjerning
Landsdelsformand

/

Peer Stokholm
Direktør
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