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Vingsted, den 8. marts 2019
Hovedbestyrelsesmøde den 28. februar 2019. Referat.
Godkendelse af dagsorden og referat:
1.

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

2.

Meddelelser fra hovedbestyrelsen.
Referat:
Nels Petersen (NP): Arbejdsgruppen Fælles Kraft holder sit første møde med den nye besætningen inden landsledelsesmødet i marts. NP vil foreslå, at temaet for 2019 bliver ”Foreningskontakt”. Afventer de prioriterede idrætter udpeger deres repræsentant. Bevæg dig for livet
Volleyball byder på godt og målrettet arbejde, og i Bevæg dig for livet Fitness arbejder styregruppen med forslag til ny visionsaftale, som skal afleveres til visionsstyregruppen i april måned.
Hans Henrik Heming: Arbejder på ny aftale for Bevæg dig for livet Kano & Kajak. Bevæg dig for
livet Svømning har ansat ny kommunikationsmedarbejder med arbejdsplads i Brøndby.
Lars Høgh: Arbejder på at styrke samarbejdet med DCU i forhold til Bevæg dig for livet Cykling. Arbejder med det kommende naturmøde i Hirtshals. Skydning har udrullet ny skydelederuddannelse med flere end tusinde, som har gennemført. PhD-arbejdet vedrørende projekt Fokus er afsluttet, og der afholdes to regionale konferencer og en landsdækkende.
Hanne Lene Haugård (HLH) orienterede om møde i Landdistrikternes Fællesråd, hvor blandt
andet sundhedsreformen var på dagsordenen og om foredrag for Ældre Sagen. HLH har deltaget i første møde om åbnings- og afslutningsarrangement ved L 2021 og arbejder også med ny
visionsaftale for Bevæg dig for livet Fitness. Har deltaget i spændende møde med Sangens
Hus, som undersøger mulighederne for at etablere en sanglederuddannelse.
Ole Dreyer har deltaget i sit første møde i Bevæg dig for livet Floorball. Det kører godt igen.
Mogens Kirkeby har deltaget i møde i tænketank om Fremtidens Folkeoplysning og arbejder
fortsat med den fremtidige organisering af Kano & Kajak i DGI. Har deltaget i møde i den cykelpolitiske tænketank om cykelturisme. DGI og DCU har i fællesskab inviteret en række løbsarrangører til møde om sikkerhed ved cykelløb.
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Charlotte Bach Thomassen (CBT) har haft møde med Svendborg kommune om L 2021 og Tour
de France. Man har i enighed meldt ud, at landsstævnet afvikles den 1.-4. juli som planlagt.
DGI holder i øvrigt møder med DIF og DCU om mulige fælles initiativer i tilknytning til Tour de
France. CBT har deltaget i meget spændende konference den 26. februar i Active Healthy Kids
Global Alliance – som Mogens Kirkeby har beskrevet nærmere på bloggen. CBT har haft et godt
møde med finansminister Kristian Jensen, og den kommende tid byder på deltagelse i efterskoleforeningens årsmøde, møde i bestyrelsen for Foreningen af DGI-huse og afsluttende møde
med Annette Vilhelmsen hvor CBT vil takke for indsatsen.
3.

Meddelelser fra direktionen.
 Foreløbig prognose for årsresultat 2018. SB.
 Foreløbig prognose for udvikling i medlemstal 2018. SB.
 Indhold af Idrættens topmøde, 3. april 2019. SB.
 Royal Run. SB.
 eSportligaen. KFN og SB.
 Mimer elektronisk mødeplatform. OBP.
Referat:
Søren Brixen gav en foreløbig orientering om det forventede årsresultat for 2018 og en fortrolig
orientering om den forventede udvikling i idrætsorganisationernes medlemstal fra 2018 til
2019. Søren Brixen orienterede om arbejdet med programmet for regeringskonferencen den 3.
april, hvor statsministeren vil holde et indlæg, og kulturministeren vil være facilitator gennem
konferencen som helhed. Temaerne ser ud til at blive ”socialt udsatte”, ”beskæftigelse”, ”sundhed” og ”eSport”. Søren Brixen orienterede også om Royal Run, hvor der foreløbig er over
65.000 tilmeldte. Cirka 30% deltager for første gang i en løbeevent, og færre end 25% deltog i
den første udgave af Royal Run.
Troels Rasmussen orienterede om forberedelserne af det interne Bevæg dig for livet stormøde
for DIF, DGI og specialforbund i forlængelse af regeringskonferencen nævnt oven for.
Karen Friis Nielsen orienterede om resultatet af forhandlingerne vedrørende eSportligaen:
- Dansk Firma Idrætsforbund, DGI og YouSee yder hver et rente- og afdragsfrit lån på
200.000 kr. i tre år til foreningen bag ligaen.
- Al aktivitet og økonomi i forbindelse med ligaen ligger fremadrettet i foreningen bag
Esportligaen. Det eksisterende anpartsselskab vil enten blive opløst eller ligge passivt
- Foreningens bestyrelse konstituerer sig med DGI som formand og Dansk Firma Idrætsforbund som næstformand. I bestyrelsen har formand og næstformand hver en stemmevægt på to, mens de øvrige to bestyrelsesmedlemmer fra Ungdomsringen og eSport
Danmark hver har én stemme. YouSee har to stemmer.
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Ole B. Poulsen orienterede om arbejdet med Mimer elektronisk mødeplatform. Det er forventningen, at platformen er klar til brug i løbet af to-tre uger.

4.

Idrætspolitisk status og DGI’s politiske position.
På baggrund af drøftelsen på HB-mødet den 17. januar 2019 skal hovedbestyrelsen drøfte et
forslag til politisk grundfortælling om DGI, med henblik på efterfølgende drøftelse på landsledelsesmødet den 22.-23. marts 2019.
På baggrund af den gennemførte SWOT analyse på HB-mødet den 17. januar 2019 har DGI’s
idrætspolitiske chef udarbejdet et forslag til kort formulering af DGI’s politiske position på nationalt niveau. Den idrætspolitiske chef og landsformanden vil præsentere forslaget på mødet
med henblik på efterfølgende præsentation på landsledelsesmødet den 22.-23. marts 2019.
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Bilag:
4.1 Politisk interessevaretagelse på nationalt niveau. Status pr. 20. februar 2019
4.2 Forslag til grundfortælling om DGI
4.3 SWOT DGI. Fortroligt
Referat:
Den udsendte status i bilag 4.1. blev taget til efterretning.
Hovedbestyrelsen kommenterede det udsendte forslag til grundfortælling. Forslaget justeres på
baggrund af drøftelsen og videresendes til drøftelse på landsledelsesmødet den 22.-23. marts.
DGI’s idrætspolitiske chef præsenterede et forslag til kort formulering af DGI’s politiske position
på nationalt niveau. Hovedbestyrelsen kommenterede positionen, som også vil blive præsenteret på landsledelsens møde den 22.-23. marts.
5.

Opgavefordeling i hovedbestyrelsen. Justering.
På baggrund af fællesmødet mellem hovedbestyrelsen og landsdelsforeningsformændene den
26. januar 2019 indstilles det at
 Opgaven vedrørende forberedelse af landsledelsesmøder løses af arbejdsgruppen Fælles
Kraft.
 Der nedsættes en arbejdsgruppe som skal arbejde med kompetenceudvikling og rekruttering af idrætspolitiske ledere, årlig konference for de politiske ledelser i DGI og et eller
to årlige intromøder for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer m.fl. i DGI. Hovedbestyrelsen
skal udpege 1 eller 2 medlemmer af arbejdsgruppen.
Ole Dreyer er indtrådt i hovedbestyrelsen i forlængelse af Annette Vilhelmsens udtræden, og
på denne baggrund indstilles det, at








Ole Dreyer bliver politisk ansvarlig for Bevæg dig for livet Floorball i stedet for Lars
Høgh
Ole Dreyer bliver politisk ansvarlig for Bevæg dig for livet Seniorer i stedet for Annette
Vilhelmsen
Ole Dreyer indtræder i idrætsteamet i stedet for Dan Skjerning
Dan Skjerning indtræder i teamet for strategiske programområder i stedet for Annette
Vilhelmsen
Lars Høgh tilknyttes teamet for strategiske programområder med særligt fokus på
Dansk Skoleidræt
Ole Dreyer repræsenterer DGI i udelukkelsesnævnet for seksuelle krænkelser i stedet
for Annette Vilhelmsen
Lars Høgh indtræder i forretningsudvalget for Dansk Skoleidræt som observatør, i stedet for Annette Vilhelmsen

Endvidere foreslås følgende ændringer til listen over opgaver og ansvarsområder for hovedbestyrelsens medlemmer.
-

Der tilføjes et nyt politikområde: Bevæg dig for livet, Ældre Sagen. Den ansvarlige udpeges på et senere møde.
Børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse udgår af listen over særlige indsatsområder. Fremover er det et ansvarsområde for hovedbestyrelsen som helhed.

Bilag:
5.1 Opgaver og ansvarsområder for hovedbestyrelsens medlemmer
Referat:
Alle indstillinger blev godkendt. Hovedbestyrelsens repræsentation i arbejdsgruppen vedrørende kompetenceudvikling og rekruttering af idrætspolitiske ledere m.v. vil blive drøftet på
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hovedbestyrelsens kommende Skype-møde, den 11. marts 2019. Det blev i øvrigt besluttet, at
Charlotte Bach Thomassen er ansvarlig for Bevæg dig for livet Ældre Sagen, med administrativ
opbakning fra Troels Rasmussen, og at Charlotte Bach Thomassen afløser Hanne Lene Haugaard som DGI’s repræsentant i Center for Ungdomsforskning.
6.

Arbejdsform og –grundlag for DGI’s politiske ledelse.
På fællesmødet mellem hovedbestyrelsen og landsdelsforeningsformændene den 26. januar
2019 drøftede man arbejdsform og –grundlag for DGI’s politiske ledelse på baggrund af et udspil fra formandskabet.
Hovedbestyrelsen skal drøfte et forslag til opsamling og handlinger i forlængelse af mødet, fra
landsformanden og den administrerende direktør.
Bilag:
6.1 Fællesmøde mellem hovedbestyrelse og formændene for landsdelsforeningerne, 26. januar
2019. Opsamling og handlinger
Referat:
Det fremgår af det udsendte bilag, at landsledelsesmødet den 4. juni ændres til et møde i Politisk Forum. Hovedbestyrelsen er opmærksom på, at det fremgår af bemærkningerne til årsmødebeslutningen vedrørende børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse, at ”På landsledelsesmødet i juni prioriteres tid og rum til drøftelse af den samlede indsats. Det afklares
blandt andet, om der er behov for tværgående koordinering …” Det er hovedbestyrelsens opfattelse, at den nævnte prioritering og afklaring kan finde sted på det planlagte møde i Politisk
Forum.
Det udsendte notat blev godkendt og videresendes til landsledelsen.

7.

Halvårsrapport, andet halvår 2018.
Hovedbestyrelsen skal drøfte halvårsrapporten for andet halvår 2018 og direktionens generelle
kommentarer til rapporten.
Bilag. Fortrolige:
7.1 Direktionens generelle kommentarer til halvårsrapport, andet halvår 2018
7.2 Halvårsrapport, andet halvår 2018. Kort udgave
7.3 Halvårsrapport, andet halvår 2018 (Udsendes kun elektronisk)
Referat:
Hovedbestyrelsen drøftede temaerne ”senioridræt” og ”DGI Lab som responsiv organisation”.
Hovedbestyrelsen spurgte til 90 mio. kr. puljen til Klynger og Mursten, som er nævnt under afsnittet om Lokaludvikling. Troels Rasmussen sender information om dette direkte til hovedbestyrelsen.
Hovedbestyrelsen bemærkede, at der i 2018 har været en stigning i antal medarbejdere på
landskontoret og imødeser et samlet overblik over udviklingen i antal årsværk i hele organisationen.
Halvårsrapporten blev på denne baggrund taget til efterretning.

8.
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Børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse.
For at styrke børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse blev det på årsmødet i 2018 besluttet at prioritere 70 mio. kr. til formålet. Hovedbestyrelsen prioriterer en del af disse midler
til anvendelse i de største byer. Beløbet udgør 25 mio. kr. På fællesmødet mellem hovedbestyrelsen og landsdelsforeningsformændene den 26. januar 2019 gjorde hovedbestyrelsen rede

for principperne for den kommende prioritering. Der var opbakning til de principper, som hovedbestyrelsen fremlagde.
DGI Østjylland og DGI Storkøbenhavn har efterfølgende fremsendt materiale vedrørende anvendelse af en del af de 25 mio. kr. Direktionen drøftede materialet fra DGI Østjylland på sit
møde den 20. februar 2019 og bemærkede følgende: De foreslåede indsatser er meget velbeskrevet i forhold til mål, indhold, ressourceforbrug, samarbejdspartnere og datagrundlag. Den
forventede effekt er derimod ikke beskrevet. Direktionen bemærker, at DGI Østjylland foreslår,
at der oprettes en fuldtidsstilling i DGI Facilitetsudvikling vedrørende byudvikling m.v. og anbefaler, at forslaget bliver set i sammenhæng med tilsvarende indsatser i DGI Storkøbenhavn og
på landsplan. Direktionen noterer forslaget om foreningsstart i basketball og bemærker, at der
måske kunne opnås større effekt i andre idrætter?
Materialet fra DGI Storkøbenhavn er modtaget senere end direktionsmødet den 20. februar
2019, og direktionen har derfor ikke haft mulighed for at behandle materialet inden udsendelse
af dagsordenen til hovedbestyrelsesmødet.
Hovedbestyrelsen skal drøfte henvendelserne fra DGI Østjylland og DGI Storkøbenhavn.
Karen Friis Nielsen og/eller Troels Rasmussen vil på mødet give en status for arbejdet med at
beskrive en skabelon til brug for videns-og erfaringsdeling på både lands- og landsdelsplan.
Bilag:
8.1 Forslag til indsatser målrettet børn og unge i Aarhus 2019-2023
8.2 Hvordan skal hovedbestyrelsen prioritere midler til anvendelse i forbindelse med indsatser
målrettet børn og unge i de største byer?
8.3 HB indstilling børn og unge i de største byer. København.
8.4 Samarbejde mellem Københavns kommune og idrætten om realisering af vision 25-50-75
8.5 Svar på spørgsmål vedrørende potentialer og indsatsforslag
8.6 Indstilling Børn og unge i de største byer: forskning
Referat:
Hovedbestyrelsen drøftede materialet fra DGI Østjylland og DGI Storkøbenhavn.
Hovedbestyrelsen fremhæver generelt fire forhold:
-

-

-

Det er hovedbestyrelsen, som prioriterer anvendelsen af 25 mio. kr. til anvendelse i de
største byer.
Indsatsen har et stærkt formål, der angår alle børn og unge. Indsatsen vedrører ikke
aktiviteter målrettet voksne og seniorer og har ikke fokus på børn og unge med særlige
behov.
Der er behov for at overveje, om ansættelser er eneste relevante metode og middel til
at nå målet, og om der i det fremadrettede arbejde kan udvikles nye typer af ansættelser eller andre innovative tilgange til lønnede ressourcer.
Der er behov for en tydelig beskrivelse af indsatsernes effekt og langsigtede forankring
efterhånden som indsatserne bliver nærmere beskrevet i samarbejde med relevante
samarbejdspartnere.

Hovedbestyrelsen er parat til at reservere en økonomisk ramme til initiativer i København og
Århus, som DGI Storkøbenhavn og DGI Østjylland kan lægge til grund for forhandlinger med de
to kommuner om gearing af midlerne.
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En konkret udbetaling af midler forudsætter i alle tilfælde, at der foreligger milepælsplaner for
de enkelte initiativer, at der foreligger tilsagn om medfinansiering, og om indsatsernes effekt
og at indsatsernes forventede effekt og forankring på længere sigt er tydeligt beskrevet.
På denne baggrund reserverede hovedbestyrelsen op til 6 mio. kr. til anvendelse i Århus og op
til 14 mio. kr. til anvendelse i København.
Hovedbestyrelsen anbefaler DGI Østjylland at prioritere de første tre af de foreslåede syv indsatser og at indarbejde projektet om foreningsstart i basketball i indsatsen om understøttelse
af flerstrengede foreninger. Forslag vedrørende facilitetsområdet skal drøftes for DGI som helhed.
Charlotte Bach Thomassen vil fortsætte den tætte dialog med DGI Storkøbenhavn og DGI Østjylland om de foreslåede indsatser. Troels Rasmussen deltager i dialogen.
Hovedbestyrelsen ser positivt på etablering af ErhvervsPhD i regi af hovedbestyrelsens anvendelse af midler målrettet de største byer og beder administrationen udarbejde særskilt notat
vedrørende den foreslåede ErhvervsPhD, hvor perspektiverne udfoldes, og mulige samarbejdspartnere fremgår.
9.

Ledelsesmandat for DGI-byen og DGI-husene.
På repræsentantskabsmødet i Foreningen for DGI-huse i april 2018 drøftede foreningen sin
fremtid, og der var enighed om at arbejde frem mod en ændret organisering, som blandt andet
indebærer, at foreningen nedlægges, og at der fortsat afholdes et årligt møde mellem formanden for DGI og bestyrelsesformændene for DGI-husene. Som et led i denne proces vil DGI opdatere og præcisere ledelsesmandatet for de medlemmer af DGI-byens og DGI-husenes bestyrelser, som udpeges af hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen skal drøfte et udkast til ledelsesmandat med henblik på efterfølgende præsentation og drøftelse på møde i bestyrelsen for Foreningen af DGI-huse den 4. marts 2019.
Bilag:
9.1 Udkast til ledelsesmandat for DGI-huse og DGI-byen
9.2 Vedtægter for Foreningen for DGI-huse, 16. april 2013
9.3 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 21. april 2018 i Foreningen for DGIhuse
9.4 Formandens beretning ved repræsentantskabsmødet 21. april 2018
9.5 Governancepapir, vedtaget af bestyrelsen for Foreningen af DGI-huse, juni 2016
Referat:
Hovedbestyrelsen godkendte det udsendte forslag til ledelsesmandat for DGI-husene og DGIbyen.

10.

Udpegning af formanden for DGI-byen.
Fortrolig dagsordenstekst.
Bilag:
10.1 Vedtægter for DGI-byen, godkendt 29. januar 2018
10.2. Fortroligt
10.3. Fortroligt
10.4. Fortroligt
10.5 Profil. Bestyrelsesformand for DGI-byen. Fortroligt
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Referat:
Hovedbestyrelsen udpegede Søren Møller – tidligere landsformand for DGI og tidligere næstformand i DGI-byens bestyrelse – som formand for DGI-byens bestyrelse i perioden 1. maj 2019
– 30. april 2021.
11.

Evaluering af DGI.
I en del år har DGI valgt at påtage sig nye opgaver. Samtidig har ønsket om nedprioritering eller fravalg af aktiviteter været delvis uforløst. Dette gælder både i landsdelsforeningerne og på
landsplan.
I den politiske debat i organisationen er der det seneste år peget på en række centrale spørgsmål vedrørende organiseringen og prioriteringen af vores aktiviteter:




Har vi i relation til vores vision og opgave den optimale arbejdsdeling mellem landsplan
og landsdelsforeninger og landsdelsforeningerne imellem?
Har vi i relation til vores vision og opgave den optimale fordeling af de økonomiske ressourcer i DGI – mellem landsplan og landsdelsforeninger og landsdelsforeningerne imellem?
Hvis vi skal fokusere på et lavere antal opgaver for derved at øge sandsynligheden for
succes, hvilke skal så topprioriteres?

Spørgsmålene er centrale, og de er stillet med en sådan styrke og i et sådant omfang, at direktionen indstiller, at der gennemføres en evaluering af DGI. Hovedbestyrelsen skal drøfte indstillingen.
Bilag:
11.1 Evaluering af DGI
Referat:
Hovedbestyrelsen besluttede at igangsætte en evaluering af DGI. Formålet er, i højere grad, at
skabe en fælles forståelse af hvilke indsatser, som giver stor, lille og måske ingen effekt i forhold til at nå DGI’s vision og opgave. En sådan indsigt er vigtig for at det politiske og administrative ledelsesniveau kan foretage en skarpere prioritering, opnå bedre opgavefordeling og
sikre den mest hensigtsmæssige organisering.
Evalueringen skal i første omgang omfatte DGI’s arbejde med de strategiske programområder
og skal tilrettelægges på en måde, som både gør det muligt at afslutte evalueringen herefter
og at fortsætte evalueringen til at omfatte andre dele af DGI’s arbejde – i første omgang de
prioriterede idrætter.
Udgifterne til evalueringen finansieres af driften. Administrationen sætter evalueringen i gang, i
samarbejde med Ineva.
12.

Forberedelse af landsledelsesmøde den 22.-23. marts 2019.
Hovedbestyrelsen skal forberede landsledelsesmødet den 22.-23. marts 2019.
Det indstilles, at der tilføjes yderligere et punkt til dagsordenen: Paddle Tennis i DGI.
Hovedbestyrelsen skal udpege to mødeledere for mødet.
Bilag:
12.1 Indkaldelse
Referat:
Forslaget om at tilføje ”Padel Tennis i DGI” blev godkendt. Hovedbestyrelsen tilføjede yderligere et punkt til dagsordenen: Bevæg dig for livet. Fitness. Drøftelser om ny visionsaftale.
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Lars Høgh og Mogens Kirkeby blev udpeget som mødeledere.
13.

Åben for tilføjelser.
Referat:
Intet til referat.

Øvrige punkter:
14.

Næste HB-møde: Mandag den 11. marts 2019 kl. 16.00. Skypemøde.
- Vingsted hotel & konferencecenter. Udpegning af 2 bestyrelsesmedlemmer for perioden
01.05.19-30.04.21. HB skal udarbejde kandidatliste.
- Ansøgning til Lånefonden
- Politisk kommunikation på sociale medier
Referat:
Hovedbestyrelsen tilføjede yderligere punkter til dagsordenen:
-

15.

Hovedbestyrelsens repræsentation i arbejdsgruppen vedrørende kompetenceudvikling
og rekruttering af idrætspolitiske ledere m.v.
DGI’s repræsentation i styregruppen for Realdanias Collective Impact-initiativ Det åbne
land som dobbelt ressource?
Forberedelse af landsledelsesmøde 22.-23. marts 2019.
Hvor holdes mødedøgnet 11.-12. april? Hvad er indholdet?

Eventuelt.
Referat:
Der er bestilt overnatning til alle hovedbestyrelsesmedlemmer ved Folkemødet 2019. Hovedbestyrelsesmedlemmerne håndterer selv transporten.
Der afholdes årsmøde i Landdistrikternes Fællesråd fredag den 29. marts. Hanne Lene Haugaard og Charlotte Bach Thomasen eller Lars Høgh deltager. Sune Friis Krarup deltager ligeledes.
Tidsrammen for hovedbestyrelsens mødedøgn ændres. Mødet starter torsdag den 11. april
klokken 12 og slutter fredag den 12. april klokken 12.

16.

Bestyrelsens femten minutter.
Referat:
Refereres ikke.

17.

Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.
Referat:
Godkendt.

Steen Tinning
DGI Ledelsessekretariat
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