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1)

Godkendelse af dagsorden.
Varighed: 2 min

Ansvar: Alle

Varighed: 45 min

Ansvar: JOS

Referat:
Dagsordenen blev godkendt.

2)

Årsrapport 2019.

Beslutning

Direktionen indstiller årsrapport 2019 til godkendelse i hovedbestyrelsen med efterfølgende endelig
godkendelse på årsmødet i november 2020. Årets resultat inden forbrug fra disponeringer er et underskud på 6.084 TDKK, mod et budgetteret underskud på 6.420 TDKK. Årets resultat før disponeringer er således 337 TDKK bedre end budgetteret.
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Revisorer og folkevalgte revisorer deltager i behandlingen af punktet. Revisorerne vil forelægge udkastet til revisionsprotokollat. Det endelige revisionsprotokollat skal underskrives af hovedbestyrelsen
som kvittering for, at protokollatet er behandlet i hovedbestyrelsen.
Bilag:
2.1 Udkast til årsrapport 2019
2.2 Udkast til revisionsprotokollat til årsrapport for 2019
Referat:
Hovedbestyrelsen besluttede at underskrive årsrapporten for 2019 samt revisionsprotokollatet.
Administrationen noterede sig anbefalingerne fra revisorer og folkevalgte revisorer og vil følge op på
alle anbefalingerne i revisionsprotokollatet og orientere hovedbestyrelsen om opfølgningen.
Administrationen noterede i øvrigt følgende:
- Modregningen af bestyrelseshonorarer kan beskrives tydeligere i årsrapporten
- Der er behov for en tydelig beskrivelse af principperne for disponering
- Anvendelsen af disponeringer bør fremgå på en måde, som er både tydeligere og lettere at
forstå

3)

Nyt fra hovedbestyrelsen.

Orientering

Varighed: 15 min

Ansvar: Alle

Hovedbestyrelsens medlemmer orienterer om udvalgte aktiviteter og initiativer i den kommende tid
og om centrale politiske problemstillinger af betydning for hovedbestyrelsen, som den enkelte arbejder med.
Referat:
• Hans Henrik Heming ser frem til møde med den nye projektleder for DGI Impact, styregruppemøde i Bevæg dig for livet, Kano & Kajak, møde med Game samt arbejdet med at få valgt
en idrætsledelse i DGI Svømning, i løbet af september-oktober måned.
• Nels Petersen oplyste, at der stadig uddeles midler fra puljen til sommeraktiviteter. Til nu er
der uddelt cirka 15 mio. kr. fordelt på små 600 bevillinger. Ansøgninger skal være behandlet
inden udgangen af august måned, og aktiviteterne skal være afviklet inden udgangen af oktober måned. Med baggrund i Corona vil bestyrelsen for DGI Byen genbesøge den vedtagne
strategi.
• Dan Skjerning har mange møder med forskellige visionskommuner i kalenderen.
• Majken Nielsen har møde i styregruppen for Bevæg dig for livet, løb & gang i den kommende
uge.
• Hanne Lene Haugaard har møde med formanden for GymDanmark den kommende uge.
• Lars Høgh (LH) vil i den kommende tid arbejde med Bevæg dig for livet, Cykling, deltage i
Dansk Skytteunions årsmøde og holde møde med Bueskydning Danmark. LH vil også deltage i
møde i Skolepolitisk Forum den 18. august. LH oplyste, at DM i skydning i september måned
er aflyst.

4)

Nyt fra direktionen.

Orientering

Varighed: 5 min

Ansvar: JOS

Direktionen orienterer om administrative forhold af særlig interesse for hovedbestyrelsen.
Referat:
Jens Otto Størup vil besøge alle landsdelsforeningsdirektører i løbet af august og september måned.
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Troels Rasmussen oplyste, at medarbejderne hos DGI Østjylland alle arbejder hjemmefra på grund af
Corona. Det er forventningen, at der vil blive ansat en ny afdelingsleder i DGI Idræt & Fokus pr. 1.
oktober 2020.
Dorthe Lilleris oplyste, at det planlagte introduktionskursus for nye bestyrelsesmedlemmer vil blive
aflyst på grund af for få tilmeldinger. Dorthe Lilleris vil drøfte mulige alternative introduktionsforløb
med Majken Nielsen.

5)

Idrætspolitisk interessevaretagelse.

Orientering

Varighed: 10 min

Ansvar: CBT

Landsformanden vil give en mundtlig orientering om den idrætspolitiske interessevaretagelse siden
seneste møde, den 18. juni 2020.
Referat:
Charlotte Bach Thomassen orienterede om de aktuelle drøftelser om Corona med Kulturministeren,
om samtaler med Game og om den løbende dialog med DIF.

6)

DGI’s strategiske indsatser.

Orientering

Varighed: 5 min

Ansvar: CBT

Den nugældende strategi 2020 udløber med årets udgang, og vi har i både 2018, 2019 og 2020 truffet flere beslutninger, som tydeliggør den strategiske retning for DGI. Det er blandt andet sket gennem vedtagelsen af en ny politisk grundfortælling, vedtagelsen af forpligtende fællesnævnere for det
foreningsrettede arbejde, og arbejdet med korte beskrivelser og prioriteringer inden for fokusområder
og landsplansbaserede idrætter. Landsformanden har bedt administrationen udarbejde et samlet materiale, som tydeliggør den strategiske retning for DGI. Materialet skal både styrke den idrætspolitiske kommunikation og den interne sammenhængskraft i DGI. Materialet skal være færdigt til årsmødet i november 2020.
Referat:
Orienteringen blev taget til efterretning.

7)

Estimat 2020.

Orientering

Varighed: 5 min

Ansvar: JOS

Administrationen har i begyndelsen af juli måned udarbejdet et revideret estimat for årsresultatet for
2020. Estimatet peger på et forventet årsresultat, som er cirka 1 mio. kr. bedre end budgetteret. Det
er fortsat administrationens opfattelse, at det i løbet af 2020 vil være muligt at opbygge en særlig
risikopulje på 2-3 mio. kr. og samtidig realisere et årsresultat som budgetteret. Administrationen vil
arbejde med økonomirapporteringen fremadrettet, bl.a. med henblik på at tydeliggøre, hvordan forbrug af disponeringer forventes at indvirke på årets resultat.
Administrationen vil udarbejde et fornyet estimat pr. 31. august 2020. Dette estimat vil omfatte både
landsplan og landsdelsforeningerne.
Referat:
Estimatet blev taget til efterretning. Administrationen vender tilbage med et fornyet estimat pr. 31.
august 2020 til behandling på hovedbestyrelsesmøde 18. september.
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8)

Forslag til budget 2021.

Beslutning

Varighed: 10 min

Ansvar: JOS

Direktionen har udarbejdet et revideret forslag til budget 2021 og indstiller, at hovedbestyrelsen vedtager forslaget med henblik på videre behandling på møde i Politisk Forum 20. august.
Forslaget lever på nuværende tidspunkt op til to af de tre politiske sigtelinjer, som blev aftalt med Politisk Forum på møde den 24. januar 2020:
•
•

Budgettet skal være i balance. Forslaget viser et budgetteret årsresultat på – 1.657 TDKK.
Der skal prioriteres midler til særlig understøttelse af landsdelsforeningernes kommunesamarbejde. Forslaget indebærer en forhøjelse af tilskuddet til landsdelsforeningernes kommunesamarbejde fra 1.500 TDKK til 2.250 TDKK. Derudover er der prioriteret 500 TDKK til en kommunekonsulent til understøttelse af kommuneindsatsen.

Den tredje sigtelinje peger på, at antal årsværk finansieret af DGI ikke skal stige. Det foreliggende
budgetforslag indeholder en stigning fra 2020 til 2021 på 1,85 årsværk finansieret af DGI. Direktionen har behov for at undersøge baggrunden for dette nærmere, inden materialet udsendes til Politisk
Forum den 20. august. Hovedbestyrelsen vil blive orienteret, så snart resultatet af undersøgelsen er
kendt.
Bilag:
8.1 Forslag til budget 2021
8.2 Noter til forslag til budget 2021
Referat:
Hovedbestyrelsen godkendte det udsendte forslag til budget under forudsætning af, at det opfylder
alle tre politiske sigtelinjer aftalt med Politisk Forum. Forslaget videresendes til behandling på møde i
Politisk Forum den 20. august.
Det blev aftalt, at de udsendte budgetnoter ændres eller tydeliggøres på følgende områder:
-

9)

Udviklingen i antal årsværk, jf. dagsordensteksten oven for
Kommuneaftaler
Særlig cykelevent i forbindelse med Tour de France
IT-området. Kan skrives både kortere og klarere
Udvikling i udgifter til politisk mødevirksomhed
Politik og presse

Relation mellem HB og direktion.

Beslutning

Varighed: 10 min

Ansvar: JOS

På HB-mødedagen 18. juni drøftede hovedbestyrelsen samarbejdet med direktionen, og direktionen
blev bedt om at udarbejde et forslag til beskrivelse af rollefordelingen mellem hovedbestyrelsen og
direktion. Direktionen har udarbejdet et forslag, som er indeholdt i bilag 9.1. Direktionen indstiller
forslaget til vedtagelse og indstiller, at bilag 9.1 erstatter notatet om rollefordeling mellem hovedbestyrelse og direktion, som blev godkendt på hovedbestyrelsesmødet den 9. marts 2012 og revideret
på direktionsmøde 20. november 2013.
Bilag:
9.1 Rollefordeling mellem hovedbestyrelse og direktion
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Referat:
Hovedbestyrelsen godkendte notatet med den ændring, at andet afsnit indledes med ”Hovedbestyrelsens opgave og ansvar er også at skabe rammer, retning og målsætninger for direktionen og administrationen …”
Der tilføjes altså ”målsætninger”.

10)

Organisering i HB-teams.

Beslutning

Varighed: 10 min

Ansvar: CBT

På hovedbestyrelsesmødet den 19. maj havde hovedbestyrelsen en indledende drøftelse af arbejdet i
de to teams for henholdsvis idrætter og fokusområder. Arbejdet i teams indgik ligeledes i bestyrelsesevalueringen samt i de individuelle samtaler, som formanden har haft med de enkelte hovedbestyrelsesmedlemmer.
På denne baggrund udarbejdede formanden et forslag til at styrke arbejdet med teams i hovedbestyrelsen. Forslaget blev drøftet på HB-mødedagen den 18. juni, og det blev aftalt at justere forslaget på
enkelte punkter, og at formanden ville udarbejde et forslag til fordeling af hovedbestyrelsesmedlemmerne på teams på baggrund af indspil fra de enkelte hovedbestyrelsesmedlemmer.
Forslaget er indeholdt i bilag 10.1, som også indeholder en oversigt over sammensætningen af eksisterende arbejdsgrupper med kommissorier, repræsentationer i styregrupper i Bevæg dig for livet
samt en opdateret oversigt over eksterne repræsentationer.
Landsformanden indstiller bilag 10.1 til vedtagelse.
Bilag:
10.1 Styrkelse af arbejdet i hovedbestyrelsen med særlig vægt på organisering i teams
Referat:
Hovedbestyrelsen vedtog det udsendte bilag 10.1.
Landsformanden og Jens Otto Størup eller Troels Rasmussen holder indledende Skypemøder af 15-30
minutters varighed med hvert enkelt af de nye teams. Formålet er at skabe et tydeligt fælles billede
af teamets opgave. DGI Ledelse & Organisation tager initiativ til at indkalde møderne.

11)

DGI landsstævne 2025.

Beslutning

Varighed: 5 min

Ansvar: CBT

På møde den 18. juni besluttede hovedbestyrelsen at give administrationen mandat til at forhandle
en rammeaftale på plads med Vejle Kommune. Under forudsætning af at Vejle Byråd og hovedbestyrelsen kan tiltræde rammeaftalen på møder den 11. og 12. august, vil Vejle Kommune være vært for
DGI Landsstævne 2025.
Der foreligger nu et udkast til rammeaftale, som er administrativt godkendt i Vejle Kommune, og som
bliver behandlet politisk på byrådsmøde 12. august. Under forudsætning af byrådets godkendelse vil
aftalen blive officielt underskrevet i begyndelsen af september måned. Datoen er endnu ikke fastlagt.
Direktionen indstiller, at hovedbestyrelsen godkender udkastet til rammeaftale, som det er indeholdt i
bilag 11.1.
Bilag:
11.1 Udkast til rammeaftale om afvikling af Landsstævne 2025
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Referat:
Det udsendte udkast til rammeaftale blev godkendt. Administrationen undersøger hos DGI Jura, om
der bør tilføjes et særskilt afsnit om Force Majeure.

12)

DGI årsmøde 2020. Uden aftenfest.

Beslutning

Varighed: 5 min

Ansvar: ST

Direktionen indstiller til vedtagelse i hovedbestyrelsen, at DGI’s årsmøde i 2020 afvikles efter nedenstående tidsplan. Baggrunden er, at det efter de nugældende retningslinjer for større forsamlinger
ikke vil være muligt at gennemføre en aftenfest. Hvis indstillingen vedtages, vil administrationen aflyse de hotelreservationer, der er foretaget i Svendborg. Aflysningen kan foretages uden omkostninger for DGI, hvis det sker senest lørdag den 15. august.
10.15
13.30
16.30
18.30

-

12.30:
16.30:
18.30:
21.30:

Formandens beretning, debat om beretning, hilsen fra Kulturministeren.
L2021 i Svendborg. Besigtigelse med politiske fortællinger.
Årsmøde, del II: Indkomne forslag, regnskab, valg m.v.
Festmiddag, underholdning og afslutning.

Referat:
Indstillingen blev godkendt.

13)

Møde i Politisk Forum den 20. august.

Beslutning

Varighed: 10 min

Ansvar: CBT

Hovedbestyrelsen skal fastlægge dagsordenen for mødet i Politisk Forum den 20. august. Direktionen
indstiller, at følgende punkter sættes på dagsordenen:
-

Idrætspolitisk orientering
Børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse
Estimat 2020. Landsplan
Forslag til Budget 2021
Good Governance. Tilbagemelding fra arbejdsgruppe
Forslag til ny honorarpolitik for DGI
Forslag til nye vedtægter for DGI. Tilbagemelding fra arbejdsgruppe
Værtslandsdelsforeninger for Floorball og Kano & Kajak som landsdelsbaserede idrætter

Vedrørende punktet om børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse blev det på hovedbestyrelsesmødet den 18. juni aftalt, at administrationen til mødet i Politisk Forum den 20. august
-

Producerer et overblik over de igangværende initiativer.
Orienterer om tiltag, der kan styrke gensidig sparring og udvikling på tværs af landsplan og
landsdelsforeninger og landsdelsforeninger imellem.
Giver bud på to-tre stærke fælles fortællinger, som kan være grundstammen i en oprustning
af kommunikationen og interessevaretagelsen på området.

Referat:
Indstillingen blev godkendt.
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14)

Friluftsrådets generalforsamling 14. september 2020.

Beslutning

Varighed: 5 min

Ansvar: MK

Friluftsrådet har indkaldt til generalforsamling den 14. september 2020 kl. 13.00 – cirka 17.30 i København. Hovedbestyrelsen skal træffe beslutning om DGI’s repræsentation ved generalforsamlingen,
hvor Mogens Kirkeby opstiller til genvalg til bestyrelsen. DGI har to delegerede ved generalforsamlingen.
Bilag:
14.1 Indkaldelse til Friluftsrådets generalforsamling
Referat:
Mogens Kirkeby deltager i Friluftsrådets generalforsamling den 14. september 2020. Derudover deltager en medarbejder fra administrationen.

15)

Godkendelse af regelsæt for personer dømt for seksuelle krænkelser.

Beslutning

Varighed: 5 min

Ansvar: CBT

På hovedbestyrelsesmødet 13. marts 2020 har hovedbestyrelsen godkendt, at den gældende ordning
for personer med plettet børneattest eller dom for andre seksuelle krænkelser ændres fra at være en
udelukkelsesordning til at være en tilladelsesordning, så en dømt kun kan være leder i en idrætsforening, hvis den pågældende får det af organisationerne etablerede nævns tilladelse hertil.
Der foreligger nu det som bilag 15.1 medfølgende forslag til nyt regelsæt, Regler om personer, der er
dømt for seksuelle krænkelser af mindreårige, kan varetage hverv i idrætsforeninger. Dette regelsæt
indeholder hjemmel til den nye ordning og regler for sagsbehandling. Regelsættet er godkendt af DIF
og Firmaidrætten og afløser regelsættet fra juni 2014, Regler for behandling af udelukkelsessager.
Direktionen indstiller, at det nye regelsæt godkendes med virkning fra 1. august 2020.
Bilag:
15.1 Forslag til nyt regelsæt. DIF, DGI og Firmaidrætten
Referat:
Det nye regelsæt blev godkendt med en enkelt ændring, idet ordet ”såfremt” ændres til ”medmin-

dre” i § 1, stk 2.

16)

Meddelelse af fuldmagt.

Beslutning

Varighed: 2 min

Ansvar: CBT

Direktionen indstiller, at hovedbestyrelsen meddeler generel fuldmagt til DGI's administrerende direktør, Jens Otto Størup, og DGI's viceadministrerende direktør, Troels Rasmussen, der i forening kan
tegne DGI i henhold til DGI's vedtægter § 9 stk. 2, vedrørende Tegningsret.
Fuldmagten er begrænset til, at den ikke gælder ved køb/salg af fast ejendom, optagelse af prioritetsgæld, udvidelse af kreditrammer (dog undtaget leasinggæld i forbindelse med køb af inventar/anlæg op til 1 mio. kr.) og pantsætning/afgivelse af kautioner og øvrige sikkerhedsstillelser.
Baggrunden for forslaget er, at der ved tiltrædelsen af en ny administrerende direktør er behov for at
opdatere forholdene vedrørende fuldmagt.
Referat:
Indstillingen blev godkendt.
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17)

Landsledelsesmøde 18.-19. september.

Beslutning

Varighed: 10 min

Ansvar: CBT

Det følger af forretningsordenen for landsledelsen, at hovedbestyrelsen indkalder til møde i landsledelsen. Indkaldelsen udsendes skriftligt med fem ugers varsel til landsledelsens medlemmer. I indkaldelsen angives hovedpunkterne på dagsordenen for mødet. Forslag til yderligere dagsordenspunkter
skal være DGI Ledelse & Organisation i hænde senest fire uger før mødet. På denne baggrund indstiller direktionen, at landsledelsesmødet 18.-19. september indkaldes med følgende hovedpunkter på
dagsordenen:
-

Idrætspolitisk orientering
Landsstævne 2021 i Svendborg
Prioritering inden for landsplansbaserede idrætter
Landsdelsbaserede idrætter. Korte beskrivelser som optakt til evaluering
De fire GO-begreber. Inspirerende eksempler på anvendelse i praksis
Good Governance. Tilbagemelding fra arbejdsgruppe
Ændring af vedtægter for DGI. Tilbagemelding fra arbejdsgruppe

Referat:
Indstillingen blev godkendt, idet der under idrætspolitisk orientering bliver givet en kort orientering
om forslag til budget 2021.
Landsledelsesmødet forberedes af Team Idrætsledelser i samarbejde med DGI Ledelse & Organisation.
Charlotte Bach Thomassen er af private grunde forhindret i at deltage i landsledelsesmødet.
Forud for landsledelsesmødet vil der fredag kl. 15 blive afholdt et særskilt arrangement om den nye
landsstævnesang. Hanne Lene Haugaard oplyste, at der er en invitation på vej.

18)

Forslag vedrørende Good Governance.

Orientering

Varighed: 10 min

Ansvar: NP

Arbejdsgruppen har arbejdet videre med et forslag til god ledelsesskik i DGI. Der er tale om et arbejdsnotat, som findes i bilag 18.1. Notatet vil blive forelagt Politisk Forum og Landsledelsen. Et endeligt forslag til årsmødebeslutning vil foreligge til beslutning på hovedbestyrelsesmødet den 6. oktober.
Arbejdsgruppen har endvidere udarbejdet et forslag til ny honorarpolitik for DGI. Forslaget findes som
bilag 18.2.
Bilag:
18.1 God ledelsesskik i DGI. Arbejdsnotat
18.2 Forslag til ny honorarpolitik for DGI
Referat:
Nels Petersen orienterede.
Hovedbestyrelsen bakkede op om arbejdsnotatet, som med mindre redaktionelle ændringer videresendes til drøftelse i Politisk Forum.
Hovedbestyrelsen drøftede forslaget til ny honorarpolitik og stillede spørgsmål vedrørende enkelte
formuleringer. Der var ingen konkrete ændringsforslag, og forslaget videresendes til drøftelse i Politisk Forum, evt. med mindre justeringer fra arbejdsgruppen, på baggrund af de stillede spørgsmål.
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19)

Forslag vedrørende ændring af DGI’s vedtægter.

Orientering

Varighed: 10 min

Ansvar: CBT

Arbejdsgruppen om ændring af DGI’s vedtægter vil give en kort tilbagemelding. Arbejdsgruppen har
udarbejdet et forslag til nye vedtægter for DGI, jf. bilag 19.1. Arbejdsgruppen har drøftet forslag om
ændring af DGI’s formålsparagraf og foreslår, at denne drøftelse fortsættes på landsledelsesmødet
den 18.-19. september.
Bilag:
19.1 Forslag til nye vedtægter for DGI
Referat:
Charlotte Bach Thomassen orienterede. Orienteringen blev taget til efterretning.

20)

e-sport.

Drøftelse

Varighed: 20 min

Ansvar: TR

Politisk Forum har besluttet, at e-sport bliver en landsplansbaseret idræt. Det indebærer, at der skal
etableres en politisk ledelse for e-sport, og at der på linje med de øvrige landsplansbaserede idrætter
skal udarbejdes en kort beskrivelse om e-sport og foretages en prioritering af kategorier/fyrtårne og
koncepter/ydelser. Direktørforum vil på sit møde den 13. august drøfte de enkelte landsdelsforeningers arbejde med e-sport, som i dag er noget forskelligartet og aftale den videre proces frem mod
etableringen af e-sport som landsplansbaseret idræt.
Administrationen har udarbejdet et notat om DGI, Esport og det politiske landskab som grundlag for
en drøftelse i hovedbestyrelsen. Notatet er medsendt som bilag 20.1.
Bilag, fortroligt:
20.1 DGI, Esport og det politiske landskab

Referat:
Hovedbestyrelsen drøftede situationen omkring e-sport, blandt andet på baggrund af det udsendte notat. Politisk Forum vil på mødet den 20. august få en orientering om drøftelsen og vil
ligeledes blive orienteret om behandlingen af emnet på møde i Direktørforum den 13. august.

21)

DGI-husene. Tilbagemelding fra møde.

Orientering

Varighed: 5 min

Ansvar: CBT

Den 24. juni holdt landsformanden møde med formænd og direktør for DGI-husene om Corona-krisens konsekvenser for husene. Det blev konkluderet, at alle huse er økonomisk ramt, og at ingen
huse har behov for akut bistand fra DGI. Landsformanden vil give en kort orientering.
Det fremgår af det gældende ledelsesmandat, at DGI’s hovedbestyrelse orienteres minimum en gang
om året ved fremsendelse af regnskab og aktivitetsrapport. Direktionen indstiller, at hvert enkelt hus
opfordres til at udarbejde en kortfattet rapport om udfordringer og perspektiver i lyset af Corona-krisen, og at en sammenfatning af disse rapporter forelægges hovedbestyrelsen.

Referat:
Det blev aftalt, at administrationen en gang om året udarbejder en sammenfattende beskrivelse
af status i DGI-husene, og forelægger denne for hovedbestyrelsen.
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22)

Eventuelt.

Orientering

Varighed: 2 min

Ansvar: Alle

Referat:
Intet til referat.

23)

Bestyrelsens 15 minutter.

Lukket punkt. Uden for referat

24)

Næste møde:

Varighed: 15 min.

Politisk Forum den 20. august kl. 18-21.30 i DGI Byen
Hovedbestyrelsesmøde den 9. september kl. 16. Skype

Referat:
Intet til referat.

25)

Godkendelse af beslutningsreferat.

Godkendt.

Steen Tinning
DGI Ledelse & Organisation
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