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Tid:
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Sted:

Skype

Deltagere:

DGI’s hovedbestyrelse og direktion
Rasmus Larsen Lindblom, DGI Politik & Presse
Dorthe Lilleris, DGI Ledelse & Organisation
Steen Tinning, DGI Ledelse & Organisation

1)

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

2 min

Ansvar: Alle

Referat:
Dagsordenen blev godkendt.

2)

Landsledelsesmøde den 18.-19. september 2020.

Beslutning

20 min

Ansvar: DS

Referat:
Hovedbestyrelsen besluttede at udsætte landsledelsesmødet 18.-19. september til et senere tidspunkt. Hovedbestyrelsen vil holde et fysisk møde snarest muligt og herefter orientere landsledelsen
om afviklingen af det kommende møde.

3)

DGI Årsmøde 2020. Ændringsforslag.

Beslutning

10 min

Ansvar: ST

Hovedbestyrelsen har den 11. august vedtaget følgende overordnede tidsplan for afvikling af årsmødet 2020:
10.15 - 12.30: Formandens beretning, debat om beretning, hilsen fra Kulturministeren.
13.30 - 16.30: L2021 i Svendborg. Besigtigelse med politiske fortællinger.
16.30 - 18.30: Årsmøde, del II: Indkomne forslag, regnskab, valg m.v.
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18.30 - 21.30: Festmiddag, underholdning og afslutning.
Efterfølgende er Coronasmitten taget til, og på den baggrund har administrationen overvejet tilrettelæggelsen af årsmødet på ny. I forlængelse af en høring på møde i Direktørforum i går indstiller administrationen, at den overordnede tidsplan ændres til følgende:
10.15 – 13.15 L2021 i Svendborg. Besigtigelse med politiske fortællinger (valgfrit)
13.15 – 14.00 Frokost
14.00 – 18.00 Årsmøde
18.00
Aftenspisning eller sandwich to go (valgfrit)
Derudover indstiller administrationen, at
Landsdelsforeningerne kan deltage med delegerede og direktør – maksimalt 314 personer
Medarbejdere fra landskontoret som er nødvendige for årsmødets afvikling kan deltage – cirka
15 personer
Gæster inviteres i meget begrænset omfang – op til 20 personer
Årsmødet vil blive livestreamet

▪
▪
▪
▪

Baggrund.
Den tiltagende Corona-smitte gør det vanskeligt at vurdere motivationen for at deltage i et heldagsarrangement i Svendborg, afsluttende med festmiddag og underholdning. Samtidig har vi aktuelt behov for at træffe beslutning om tilrettelæggelsen af årsmødet, da afviklingen involverer adskillige
eksterne parter. En høring blandt direktørerne i landsdelsforeningerne har vist
-

-

En betydelig usikkerhed om, hvor mange som vil prioritere en besigtigelse af landsstævnefaciliteterne. Sådanne besigtigelser kan arrangeres på et senere tidspunkt frem mod sommeren
2022.
En meget begrænset tilslutning til planen om festmiddag med underholdning.

Administrationen foreslår derfor, at årsmødet indeholder de nødvendige og væsentlige elementer,
som der skal tages stilling til – og at besigtigelsen af faciliteterne holdes åben som en mulighed.
Det skal bemærkes, at gældende Corona-restriktioner giver mulighed for afvikling af årsmødet med
op til 500 deltagere, så længe vi sidder ned, overholder afstandskrav og afstår fra at råbe og synge.
Årsmødet holdes imidlertid i SG-huset, og her er kun plads til maksimalt 400 deltagere, med gældende afstandskrav.
Referat:
Hovedbestyrelsen godkendte administrationens indstilling og bemærkede, at det vil være ønskeligt at
fremrykke starten af årsmødet. Det blev aftalt, at administrationen arbejder videre på dette grundlag.
Steen Tinning
DGI Ledelse & Organisation
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