 DGI Sydøstjyllands landsdelsbestyrelse.
 DGI Sydøstjyllands ledergruppe
Til
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 Formænd for DGI Sydøstjyllands idrætter
 Medarbejdere
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Horsens, den 11. oktober 2019

DGI Sydøstjylland - Landsdelsbestyrelsesmøde den 7. oktober 2019. Referat
Deltagere
Dan Skjerning
Lene Møller
Vibeke Henriksen
Carsten Jacobsen
Line Læsøe
Christoffer Riis Svendsen
Kirsten Hansen
Tage Kristensen
Peer Stokholm

Godkendelse af dagsorden og opfølgning:
1.

1Godkendelse af dagsorden og opfølgning.
.
Referat
Der blev kort orienteret fra DGI landsledelsesmøde 13. - 14. september. Mødenotat er
tidligere udsendt til landsdelsbestyrelsen
Dagsordenen blev godkendt.

Punkter til drøftelse:
2.

Budget 2020. 2. behandling
Landsdelsbestyrelsen skal drøfte forslag til budget for 2020. Budgetforslaget er inklusiv
idrætter og udvikling.
Det videre arbejde med budgettet er beskrevet i vedlagte tidsplan
Bilag: Forefindes i landsdelsbestyrelsens Grupperum
2.1. Forslag til Budget 2020.
2.2. Forslag til Budget 2020. Noter
2.3. Tidsplan for opfølgning på budget 2019 samt arbejdet med budget 2020. Revideret
Referat
Budgetmaterialet blev gennemgået og direktøren fik bemyndigelse til at arbejde videre
hen imod et budget i balance.

3.

DGI Sydøstjyllands årsmøde den 21. november 2019.
Landsdelsbestyrelsen skal drøfte program og dagsorden til dagsorden til DGI Sydøstjyllands årsmøde torsdag den 21. november 2019 på Vingsted Hotel- og Konferencecenter,
herunder:
 Kandidater til landsdelsbestyrelsen og øvrige valg
 Emner til skriftlig og mundtlig beretning
 Tema for årets idrætspris
 Landsdelsbestyrelsens opgaver før og under årsmødet.
Personer på valg samt eventuelle kandidater drøftes.
Referat
Oversigt over mulige kandidater til landsdelsbestyrelsen blev gennemgået. Dan Skjerning
kontakter kandidaterne. Øvrige punkter blev drøftet og afklaret.
Bilag:
3.1 Foreløbig dagsorden til DGI Sydøstjyllands årsmøde den 21. november 2019

4.

DGIs årsmøde den 2. november 2019
DGI’s årsmøde afholdes lørdag den 2. november kl. 10.15 til 18.00. Årsmødet suspenderes fra klokken 13.30 til 16.30. I dette tidsrum afholdes Bevæg dig for livet – konference,
med foreningsfokus, inspiration og gode eksempler. Efter årsmødet er der årsmødefest.
Landsdelsbestyrelsen har tidligere besluttede at deltagerkredsen fra DGI Sydøstjylland til
DGI’s årsmøde, der kan være delegerede, er medlemmer af landsdelsbestyrelsen og
landsdelsforum samt medlemmer af idrætsledelser. DGI Sydøstjylland har 24 delegerede.
Landsdelsbestyrelsen skal udpege delegerede på baggrund af tilmeldte deltagere.
Bilag:
4.1. DGIs årsmøde 2019. Foreløbig program
Referat
Landsdelsbestyrelsen udpegede delegerede for DGI Sydøstjylland til DGI’s årsmøde.

5.

Bevæg dig for livet.
Landsdelsbestyrelsen skal drøfte Bevæg dig for livet, herunder
 Status på arbejdet med visionskommuner
 Opfølgning på skypemøde for landsdelsforeninger vedrørende Bevæg dig for livet
tirsdag den 24. september.
Referat
Direktør Peer Stokholm orienterede om status på arbejde med visionskommunerne
Kolding, Horsens og Vejle, samt visionsaftale med Dansk Petanque Forbund
Dan Skjerning orienterede fra skypemøde den 24. september hvor visionsaftalerne for
seniorområdet og for Kano og Kajak blev drøftet.

6.

Udviklingspuljen.
Landsdelsbestyrelsen skal tage stilling til ansøgninger:


Fra DGI Sydøstjylland Svømning om tilskud på 13.500 kr. til indkøb af 4. stk.
SUP-boards til forøgelse af udbuddet af Ocean Rescue Camps.



Fra DGI Sydøstjylland Gymnastik om tilskud på 20.000 kr. til billetter til Cirque Du
Soleils show ”Corteo” i Herning ultimo april 2020 som anerkendelse af 40 frivillige
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Administrativ indstilling fremgår af bilag.
Der er 13.929 kr. i udviklingspuljen inden behandling af ansøgningerne.
Bilag: Forefindes i landsdelsbestyrelsens Grupperum
6.1. Ansøgning DGI Sydøstjylland Svømning
6.2. Ansøgning DGI Sydøstjylland Gymnastik
6.3. Godkendt Kommissorium for DGI Sydøstjyllands udviklingspulje
Referat
Landsdelsbestyrelsen drøftede ansøgningerne og besluttede følgende:
Ansøgningen fra DGI Sydøstjylland Svømning blev imødekommet som ansøgt, da tiltaget
vil medføre aktivitetsforøgelse.
Ansøgningen fra DGI Sydøstjylland Gymnastik blev ikke imødekommet. Begrundelsen er,
at tiltaget ikke er aktivitetsforøgende og derudover anses for at være et beløbsmæssigt
for højt niveau til lederpleje.
Direktøren svarer ansøgerne.
Der er herefter ikke flere penge i udviklingspuljen i 2019.
7.

Børn og unge lige adgang til foreningslivet
På DGIs årsmøde i november 2018 blev det besluttet at prioritere en særlig indsats for at
styrke børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse.
Der blev afsat en pulje på 45. mio. kr. til anvendelse til formålet i perioden 1. januar 2019
til udgangen af 2023 efter politiske prioriteringer i DGIs landsdelsforeninger.
DGI Sydøstjyllands andel er 3.579.179 kr.
Landsdelsbestyrelsens skal beslutte hvilke indsatser der skal arbejdes videre med.
Beslutningen sker på baggrund af indstilling fra politisk ansvarlige for kommuner.
Bilag: Forefindes i landsdelsbestyrelsens Grupperum
7.1 Børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse. Årsmødebeslutning 2018
7.2 Indstilling om indsatser vedrørende Børn og unges lige adgang til foreningslivet
Referat
Landsdelsbestyrelsen drøftede og godkendte indstillingen:
Der arbejdes i første omgang med:
Indsats målrettet elever på FGU
Særligt FGU Trekanten, der har vist stor interesse.
Indsats på erhvervsskoler
Særligt KICK på SOSUfvh, skolerne Vejle og Fredericia er i spil.
Indsats i boligsociale områder
BoTrivsel Horsens er interesseret i at samarbejde.
Go Fun i eksisterende idrætter og foreninger
DGI Sydøstjylland er med i udvikling af materiale på landsplan og har sagt ja til at være
pilotlandsdel på afprøvning af materialet.
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Budgetter for indsatserne, herunder medfinansiering fra kommuner og/eller samarbejdspartnere, indstilles til beslutning i landsdelsbestyrelsen via politisk ansvarlige for kommuner.
Der blev endvidere afsat en strakspulje på 50.000 kr. til mindre tiltag.
Puljen administreres af direktøren.
8.

Meddelelser: Landsdelsbestyrelsen.
Kirsten Hansen orienterede:
30 deltagere fra 10 foreninger deltog i foreningsaften hvor foreningerne kom med input til
arrangementer og tiltag i 2020.
Som opfølgning på foreningsaftenen mødes kompetancegrupperne den 08. oktober og
arbejder videre med foreningerne input.
DGI Sydøstjylland Skydning afholder årsmøde den 24. oktober. Lars Kring Mortensen og
Kim Watz, der er på valg, genopstiller til idrætsledelsen
Carsten Jakobsen orienterede:
Deltager i årsmøde for DGI Sydøstjylland Gymnastik den 9. oktober,
Lene Møller orienterede:
Deltager i møde i Håndboldforum på landsplan den 9. november.
Deltager den 24. oktober i årsmøde for DGI Sydøstjylland Skydning.
Har deltaget i møder i arbejdsgruppen på landsplan om rekruttering og kompetenceudvikling af idrætspolitiske ledere i DGI, og har i den forbindelse været med til planlægning af
konferencen der afholdes den 25. januar 2020 fra klokken 10 til 16 i DGI-byen.
Vibeke Henriksen orienterede:
Har deltaget i jubilæum i Sdr. Stenderup IF. Foreningen har blandt andet mange seniorer.
Der er mange gangaktiviteter i Kolding Kommune i regi af Bevæg dig for livet visionskommune.
Christoffer Riis Svendsen orienterede:
Har deltaget i Gym94, Fredericia jubilæum hvor der var fint fremmøde.

9.

Korte meddelelser fra administrationen.
Direktør Peer Stokholm orienterede:
Idrætsledelsen for DGI Sydøstjylland ønsker at etablere fælles idrætsledelse med DGI
Østjylland, blandt andet med det formål at øge aktivitetsniveauet nordpå.
Nuværende aftale om repræsentation ved afsluttende mesterskaber tænkes ikke ændret.
Af kommissorium for idrætsledelser i DGI Sydøstjylland fremgår det, at der kan etableres
fælles idrætsledelse med andre landsdelsforeninger efter godkendelse i landsdelsbestyrelsen. Landsdelsbestyrelsen vil godkende kommissorium for en fælles idrætsledelse når det
foreligger. Der orienteres på DGI Sydøstjylland Petanques årsmøde den 27. oktober, hvor
der opstiller en kandidat fra DGI Østjyllands område. Til årsmødet foreligger der en afklaring på de fremtidige organisatoriske forhold.
Idrætsledelsen skal fortsat arbejde på at øge aktivitetsniveauet i den sydlige del af landsdelsforeningens område.
Der er igangværende drøftelser med brugerforeningerne, idrætsledelsen for DGI Sydøstjylland Skydning, Skydebaneforeningen Danmark og Hedensted Kommune om renovering og opdatering af faciliteterne på skydebanen i Honum.
Vi er i gang med at tilknytte en person i virksomhedspraktik på landsdelskontoret til at
opdatere vores foreningsregister i CRM så vi har de rigtige kontaktdata på foreningerne.
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10.

Åben for tilføjelser.
Referat
Ingen tilføjelser

Øvrige punkter:
11.

Landsdelsbestyrelsens mødeplan for 2019.
Landsdelsbestyrelsen skal drøfte:
 Dagsorden til Landsdelsbestyrelsesmøde den 28. oktober kl. 17.00 - 18.30 i DGI Huset
 Dagsorden til Landsdelsforumsmøde den 28. oktober kl.19.00 - 21.00 i DGI Huset.
 Fastsættelse af dato for ekstra Landsdelsbestyrelsesmøde primo uge 45 vedrørende
budget og årsmøde.
 Møde med repræsentanter fra DGI’s hovedbestyrelse den 8. januar 2020.
Referat
Landsdelsbestyrelsen besluttede følgende emner til Landsdelsbestyrelsesmøde den 28.
oktober kl. 17.00 - 18.30 i DGI Huset:





DGI Årsmøde. Drøftelse af dagsorden
DGI Sydøstjyllands årsmøde. Endelig dagsorden
Budget 2019. Estimat 3.
Budget 2020. Tredje behandling

Landsdelsbestyrelsen besluttede følgende emner til Landsdelsforumsmøde den 28. oktober kl.19.00 - 21.00 i DGI Huset:




DGI’s årsmøde, gennemgang af dagsorden
DGI Sydøstjyllands årsmøde, gennemgang af dagsorden
Høring/Orientering vedrørende Budget 2020

Landsdelsbestyrelsen reserverede den 4. november som mødedato såfremt der er beslutninger på DGI’s årsmøde der kræver umiddelbart opfølgning med henblik på DGI Sydøstjyllands årsmøde.
På mødet kan en eventuel fjerde behandling af Budget 2020 finde sted.
DGIs formand og næstformand samt en repræsentant fra DGIs hovedbestyrelse har
inviteret sig på besøg i landsdelsforeningerne med henblik på at drøfte:
 Samarbejdet mellem landsdelsforeningerne i forhold til de strategiske programområder/fokusområder.
 Den idrætspolitiske grundfortælling og idrætspolitiske mærkesager.
 Den eksterne værdievaluering af DGI.
Hos DGI Sydøstjylland finder besøget sted den 8. januar 2020 i forbindelse med det planlagte fællesmøde med medarbejderne.
Direktøren foretager kalenderindkaldelser i henhold til ovenstående.
Bilag
11.1. Landsdelsbestyrelsens årshjul og mødeplan for 2019. Oktober
12.

Eventuelt.
Referat
Intet til referat
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13.

Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.
Referat
Godkendt

Venlig hilsen
DGI Sydøstjylland
Dan Skjerning
Landsdelsformand

/

Peer Stokholm
Direktør
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