Referat fra årsmøde i DGI Midt- og Vestsjælland 16. september 2020 i Roskilde Kongrescenter.
Formand Bruno Lundgård Hansen bød velkommen kl.16.30. Han takkede for fremmødet, og for at
alle havde taget sig tid til at komme, selvom der for mange foreningsfolk er mange praktiske opgaver, der fylder ude i foreningerne i kølvandet på en tid med corona.
Bruno opfordrede salen til at stille spørgsmål senere på aftenen, så der kunne skabes en god debat.
Bruno berettede, at prioriteringer er vigtigt i lokalforeningerne, og i forlængelse heraf, havde bestyrelsen inviteret Niels Grinderslev til at holde et oplæg om GO principperne.
Foredrag v/ Niels Grinderslev om GO principperne og vores idrætsvander i foreningerne.
link til Niels Grinderslevs præsentation
Bruno takkede Niels, og fortalte at alle medlemsforeninger i DGI Midt- og Vestsjælland har mulighed for at kontakte en konsulent fra DGI til at komme ud og tale om prioriteringer i deres forening.
Fra 17.15-18.15 var der spisning inden årsmødet officielt gik i gang.
Bruno bød endnu engang velkomme til årsmødet.
Han præsenterede dagsordenen, og forventede fortsat at kunne holde tidsplanen, således at mødet
kunne slutte senest kl.22.
Præsentation og velkomst
Bruno startede med at præsentere DGI Midt- og Vestsjællands bestyrelse.
Majken Nielsen, Næstformand
Kirsten Andersen, bestyrelsesmedlem
John Skipper var fraværende, bestyrelsesmedlem
Anders Bo Hansen, bestyrelsesmedlem
Anne Grethe Thede, suppleant
Flemming er nyt medlem af bestyrelsen. Han er valgt ind via sin post som nyvalgt skytteudvalgsformand. Flemming Nielsen, har endnu ikke deltaget i et bestyrelsesmøde.
Flemming blev præsenteret som en mand der går ind for synlighed. At turde tænke på en ny og
anderledes måde, men fortsat holde fast i traditioner. Flemming er med i en lokalforening i Lejre.
Velkommen til.
Gitte Aamand, der har været med i gymnastikudvalget fra 2006-2014, blev i 2019 valgt ind som
suppleant. Gitte har ønsket at træde ud af sin suppleantpost, og fik overrakt en blomst med tak for
indsatsen.
Rolf, har været med i bestyrelsen i to perioder. Han kom ind i 2016 og har været med i fire år.
Bruno beskrev Rolf som en atypisk skytte. Rolf overlod kerneaktiviteten til andre, men har bl.a.
brændt for kommunale samarbejder med lokalforeninger. Bruno takkede for indsatsen og Rolf fik
ligeledes overrakt blomster med tak for indsatsen.
Bruno viste på skærmen, hvilke foreninger der var tilstede på mødet. Han gave udtryk for, at det
var dejligt med så mange foreninger repræsenteret.
Derudover en velkomst til Mogens Kirkeby fra DGI’s hovedbestyrelse.
Slutteligt berettede Bruno, at de i bestyrelsen er rigtige glade for, at der er kommet en ny dimension ved at have nogle aktive folk med fra idrætsråd og idrætsunioner.
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Dagsorden jf. vedtægter
1. Valg af dirigent
Peder Nedergaard blev foreslået af bestyrelsen og valgt.
Han gjorde opmærksom på, at alle deadline var overholdt og at mødet var rettidigt indkaldt.
Der var ikke kommet nogle indkomne forslag udefra, og den endelige dagsorden har også været rettidigt udsendt.
Peder sagde, at der som minimum ville blive brug skriftlig afstemning gang i løbet af aftenen.
Han konkluderede, at årsmødet var lovligt indkaldt.
2. Valg af stemmetællere
På vegne af bestyrelsen foreslog dirigenten: Karin Schram og Louise Nøhr, medarbejdere.
Valgt.
3. Valg af referent
På vegne af bestyrelsen foreslog dirigenten: Simone Bonde, medarbejder.
Valgt.
4. Beretning og planer for det fremadrettede arbejde v/Bruno L. Hansen
Den skriftlige beretning blev udsendt sammen med dagsorden og program.
LINK til skriftlig beretning
Bruno L. Hansen aflagde mundtlig beretning, som i hovedtræk er beskrevet herunder:
DGI Midt- og Vestsjælland er en sammensmeltning af det gamle Sorø Amt, Roskilde Amt, Holbæk Amt.
Vi er placeret i Roskilde, lige i midten af de 17 kommuner vi dække både mod øst og vest. Vi
har 822 medlemsforeninger, og der kom mange nye foreninger til i 2019.
Der er kommet alene 14 foreninger i år, og sidste år hele 34 foreninger. Det er forskellige foreninger. Bl.a. foreninger i ”hallen”, E-sportsforeninger, foreninger på hjul, på græsset, ude i
det fri, og Brøndby idrætsefterskole.
Et årsmøde burde være at kigge tilbage på 2019, men vi stopper dog op i nuet, og kigger på
den tid det har været i 2020 under corona.
I ugerne efter 11. marts var der ikke meget idræt eller kultur. Vi skulle kæmpe, og de to idrætsorganisationer DIF og DGI satte sig sammen for at komme bedst igennem denne tid.
Idrætsforeningerne gjorde det vi måtte på forsvarlig vis.
Idrætsorganisationerne er stolte og taknemmelige.
Lokalt i landsdelen gjorde vi meget ud af, at foreningerne stadig skulle kunne komme i kontakt
med kontoret. Vi satte ressourcer af til at ringe ud til foreningerne for at være der for foreningerne. Som bestyrelse lærte vi, at demokrati også kunne ske via skype. Administrationen oplevede at mange ringede. ”Hvad gør vi, når der står vi skal have generalforsamling”. Flere generalforsamlinger blev udskudt, og der blev givet råd om at skabe virtuelle tilbud til medlemmerne, så vidt det var muligt.
Vi fik en politisk anerkendelse af, at der skulle gang i foreningslivet igen, og der blev sat gang i
sommeraktiviteter via forskellige puljer.
Der blev brugt fripladser, mange børn og unge deltog i sommeraktiviteter på baggrund af den
statslige pulje til kommunerne.
De forskellige puljer har været søgt og de er blevet brugt.
Der er tusindvis af spørgsmål ifm. corona, og hold jer ikke tilbage med disse spørgsmål. Vi er
klar til at hjælpe.

Side 2

Vi gør det vi må og vi gør det forsvarligt. Det har været signalet fra DGI. Vi kan godt mødes
under forsvarlige forhold.
Lokalt udbyder vi gratis møder omkring håndtering af corona, med opmærksomhed på, at der
er forskelle på retningslinjer fra kommune til kommune. Derudover sætter vi også ekstra ind
på kommunikationshjælp til foreningerne.
Bruno spurgte salen, om der var spørgsmål til første del af beretningen.
Foreløbigt ingen kommentarer.
L2021 bliver til L2022
L2021 er aflyst, og som situationen omkring Corona udvikler sig i øjeblikket, så bliver vi bekræftet i, at det var den rigtige beslutning.
Status på de første tre år
Hvad ville vi?
Vi ville bl.a. skabe udvikling i tæt samarbejde med vores medlemsforeninger, få flere kommunesamarbejder og få flere aktive med i foreninger og idrætsaktiviteter på vestegnen.
Bruno viste medlemsudviklingen fra 2017-2019. Vi har i bestyrelsen lagt vægt på en balanceret vækst. Det er gået som vi ville, og alle foreninger skal opleve at der er tid til dem, og at der
er kvalitet i det arbejde DGI står for.
Vi har været mere ude i 2019. Det ses bl.a. i både flere aktiviteter og flere deltagere på de forskellige arrangementer.
Vi har set vækst både i kerneaktiviteterne og i eventdelen. Det sker balanceret, og det er sådan det skal være.
Vi vil være i front og påvirke landspolitisk og påvirke lokalt.
Vi er nået langt, men vi kan fortsat gøre endnu mere. Vi er langt mere synlige på de sociale
medier. Ikke mindst politikerne.
Et eks. ud af mange projekter, som har været en succes, er udviklingsprojektet ”den demensvenlige forening”.
Vi ville gerne øge kommunesamarbejdet.
Vi lavede flere forløb, men manglede overbygningen. Vi har nu to visionskommuner, nemlig
Lejre og Høje-Taastrup, og to mere på vej, bl.a. Køge. Derudover er der lavet en BDFL aftale
med Holbæk og også her er der flere aftaler på vej.
Hvad betyder samarbejdet med kommunerne for idrætsforeningerne?
Det betyder bl.a., at idrætten og foreningslivet får adgang til nye målgrupper og muligheden
for et tæt samarbejde med skoler, institutioner mm.
Bevæg dig for livet har 21 visionskommuner i hele landet. Her vil vi være bedre og få flere
kommuner med.
Børn og unge i forening
På vestegnen står mange børn og unge uden for foreningsfællesskabet, ift. landsgennemsnittet.
Vi vil gerne bidrage til at få flere aktive med i foreninger og idrætsaktiviteter på vestegnen.
Vi har kæmpet i DGI og sammen med Storkøbenhavn har vi sat ekstra midler af til at få flere
aktiviteter til vestegnen.
Bruno viste tal for den nuværende foreningsdeltagelse i nogle at vestegnens kommuner.
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Vi skal have fat i de unge, da mange teenagere falder fra i disse kommuner.
Vi har stadig mulighed for samarbejde med foreninger ift. at få flere børn og unge til at være
aktive i foreningslivet.
Mange foreninger fik midler fra foreningspuljen i 2019, og lokalt fra Midt- og Vestsjælland fik
128 medlemsforeninger midler.
Vi har også givet ud af DGI Midt- og Vestsjællands egen pulje, hvor der blev bevilliget ca.
130.000 kr. fordelt til 8 foreninger.
Bl.a. til TIK ift. at arbejde med synlighed for at fastholde børn og unge.
Vi går i DGI hen i mod at tænke tingene sammen. Idræt har et større mål. Endnu mere fokus
på glæde, udfordring, sundhed og fællesskab. Vi prøver i større udstrækning at tænke idrætterne sammen med disse begreber, og på den måde sikre alle befolkningsgruppers deltagelse i
fællesskaber, idræt og motion.
Virkeligheden er stadig, at corona påvirker foreningslivet, men brug hinanden og DGI.
Bestyrelsen håber på et godt foreningsefterår og Bruno takkede alle i DGI Midt- og Vestsjælland. Både jer der arbejder sammen med DGI, jer der er i kompetencegrupper og bestyrelsen.
Tak til de ansatte på kontoret. En særlig tak til Sune og Louise W. for samarbejdet omkring at
få stablet årsmødet på benene.
Slutteligt nævnte han frivillig fredag d.25. september, hvor de frivillige skal hyldes.
Bemærkninger fra salen:
Kirsten Andersen:
En kommentar til frivillig fredag. Frivillig fredag i Holbæk er aflyst.
Det skal ikke hindre jer i at takke jeres frivillige.
Det er altid den sidste fredag i september.
Ikke flere kommentarer.
Beretningen blev taget til efterretning.
Årsmøde suspenderes til prisuddeling:
Bruno fortalte at bestyrelsen har modtaget mange gode indstillinger til priserne, hvilket er fantastisk.
For tre år siden indførte vi prisuddelinger, og de nominerede har virkelig værdsat at være nomineret og blive hyldet for deres frivillige indsats.
De nominerede til Årets Ildsjæl 2020: Stine Nederskov Olesen (Holbæk Badminton Klub),
Benny Brostöm (Vindinge IF) og Lizzi Larsen (Slagelse Tennisklub) præsenteret af Anne Grethe
Thede:
Vinder: Benny Brostöm (Vindinge IF - Mountainbike), overrakt af Anne Grethe Thede.
De nominerede til Ungeprisen 2020: Nathalie Olsen (Taastrup Gymnastik Forening), Nicolai
Vincents Jørgensen (Slagelse Tennisklub) og Simon Vittrup Olsen (Sørby Fodbold) præsenteret
af Vibeke Lund:
Vindere: Nicolai Vincents Jørgensen (Slagelse Tennisklub) og Simon Vittrup Olsen (Sørby Fodbold), overrakt af Vibeke Lund.
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De nominerede til Årets forening 2020: Tømmerup Gymnastik og Ungdomsforening og Sørbymagle IF præsenteret af Anders Bo Hansen:
Vinder: Tømmerup Gymnastik og Ungdomsforening og Sørbymagle IF, overrakt af Anders Bo
Hansen.
Årsmødet blev efter prisuddelingerne genoptaget.
5. Fremlæggelse årsregnskab v/Majken Nielsen
LINK til årsrapport
Bestyrelsen har valgt at fremlægge hovedpunkterne fra regnskabet.
Fremlæggelse af årsrapport for 2019.
Markant bedre end beregnet. 1 mio. mere end forventet. Årsagen er, at vi har haft mange aktiviteter. I 2019 har vi vundet penge på investeringer. Investeringerne er omlagt efter anbefalinger fra banken. Fremover vil der være mindre udsving.
Mange indtægter kommer fra danske spil. Derudover kontingentindbetalinger og aktiviteter.
Der var ingen spørgsmål til årsregnskabet 2019 fra salen.
Afstemning.
Ingen stemte i mod regnskabet.
Regnskabet blev godkendt enstemmigt.
6. Orientering om budget
Budget 2020 v/Nicolai
Budgettet tager udgangspunkt i handleplanerne.
Der har været afsat ekstra ift. de tidligere nævnte kommuneaftaler, barsler og derudover
L2021.
Nicolai fremviste budgettet på skærmen.
Grundet Corona er året indtil nu ikke forløbet som forventet og budgetteret. Nicolai fremviste
derfor et årsestimat pr. 31.8.2020, hvor der er taget høje for de kendte økonomiske konsekvenser af Coronaperioden. Estimatet viser en omsætningsnedgang i omegnen af 5.5 mio. kr.,
som er gældende for både indtægter og udgifter. På den baggrund forventes det lige nu, at
året endnu ud lidt dårligere end budgetteret.
Eneste grund til dette er, at DGI Midt- og Vestsjælland har fået økonomisk støtte via lønkompensationsordningen.
Der var ingen spørgsmål fra salen til budgettet.
Budgettet blev taget til efterretning.
7. Fastsættelse af næste års kontingent
a.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i 2021.
Ingen bemærkninger og kontingentsatsen blev enstemmigt vedtaget.

8. Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår:
Forslag 1)
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Vedtægtsændring ift. delvis digital afvikling af årsmøder i DGI Midt- og Vestsjælland.
Således, at der som supplement til fysisk fremmøde på årsmødet i alle sammenhænge gives
adgang til, at medlemmer kan deltage digitalt i årsmødet. Herunder stemme digitalt uden at
være til stede.
Det er til alle tider bestyrelsen, der kan beslutte, at det fysiske møde skal understøttes digitalt.
Enstemmigt vedtaget.
Forslag 2)
Vedtægtsændring ift. mulighed for at bestyrelsen kan konstituere sig med to næstformænd.
Vi har 17 kommuner og 820 medlemsforeninger. Bestyrelsen foreslår at brede det ud, og så
mange som muligt løfter opgaverne ift. vores samarbejdspartnere. Det er en strategisk vej, og
derfor ønsker bestyrelsen at have mulighed for at have to næstformænd i bestyrelsen.
Kommentar fra salen:
Karen Margrethe Jensen, Haslev: Hvis man vælger to, hvad kaldes de? Første og anden eller
ligeværdige? Bliver bestyrelsen udvidet til 8 medlemmer?
De to næstformand vil betragtes som lige – ingen er første eller anden næstformand. Det betyder ikke at der kommer flere i bestyrelsen, sådan som vedtægterne er nu.
Enstemmigt vedtaget.
Ingen forslag fra medlemmer.
9. Valg af formand for et år
Bruno L. Hansen foreslået af Majken Nielsen. Ingen øvrige kandidater.
Genvalgt.
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år.
Nuværende bestyrelsesmedlemmer var på valg:
John Skipper Rasmussen
Vibeke Lund
Ledig plads, da Kirsten Andersen træder ud
Kandidater til bestyrelsen:
Anne Grethe Thede (nuværende suppleant i bestyrelsen)
Sune Bach
Sussi Amanda Munch
Torben Lollike:
Kandidaterne fik taletid.
Sune Bach:
Kandidaten var ikke tilstede
Torben Lollike:
Kandidaten præsenterede sig selv
Vibeke Lund:
Kandidaten præsenterede sig selv
Sussi Munch:
Kandidaten præsenterede sig selv
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John Skipper Rasmussen, ikke tilstede men Trine Dyrmose fra Høng GF talte for John:
Kandidaten blev præsenteret
Anne Grethe Thede:
Kandidaten præsenterede sig selv.
Der blev gjort klar til afstemning. Op til tre navne på stemmeseddel nummer 1.
Spørgsmål fra salen:
Lizzie Larsen: Hvem er i bestyrelsen nu og hvem er nye?
Den nuværende bestyrelse blev vist igen på skærmen.
Stemmerne blev talt op og resultatet var følgende:
Anne Grethe Thede: 45 stemmer
Vibeke Lund: 42 stemmer
Sussi Munch: 29 stemmer
John Skipper Rasmussen: 25 stemmer
Torben Lollike: 19 stemmer
Sune Bach: 3 stemmer
Tillykke til de tre valgte, Anne Grethe, Vibeke og Sussi.
11. Valg af 1. og 2. suppleant for et år
Spørgsmål fra salen:
Ole Randbæk fra St. Merløse Fodbold:
”Kan dem der ikke er blevet valgt stille op som suppleant?”
Det kan de, men ingen har tilkendegivet, at de stiller op til suppleantposten.
Dirigenten foreslog at bestyrelsen har mulighed for at finde suppleanter. Der var opbakning fra
de stemmeberettiget til at give bestyrelsen mandat til at finde og udpege op til to suppleanter.
12. Valg af kritisk revisor for to år
Bestyrelsen har tilsagn om at Torben Petersen stiller op.
Ingen øvrige kandidater og Torben er dermed valgt.
Bruno takkede de to bestyrelsesmedlemmer Kirsten Andersen og John Skipper, der ikke længere er i bestyrelsen.
I dag har vi to, der forlader bestyrelsen efter mange år.
Kirsten Andersen, har i den grad været med til at præge DGI Midt- og Vestsjælland. Kirsten
har altid været engageret og bragt glæde ind i bestyrelseslokalet. Tusind tak for din indsats,
både når det gjaldt badminton og øvrige områder, som du har bidraget til.
Kirsten Andersen kvitterede med:
”Tak – hvis der er nogen der er udviklingsparate, så er det DGI.”
Bruno ville ønske at John Skipper var tilstede på mødet. John har gennem mange år været i
bestyrelsen, og John har altid udfordret bestyrelsen. Vi skal udvikle, men også huske at holde
fast i, hvad vi kom fra. Det traditionelle. Det der er fedt, er at vi tør at diskutere og have
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mangfoldigheden. Der har John været en væsentlig og vigtig partner. Tak for hans mangeårige
indsats. Giv ham en varm hånd.
Stort tillykke til Anne Grethe Thede, Vibeke Lund og Sussi Munch.
Bruno udtrykte, at han glæder sig til samarbejdet.
13. Eventuelt
Velkommen til Mogens Kirkeby fra DGI’s hovedbestyrelse.
Tak for invitationen til årsmødet. Det har været et specielt år med mange regler. Nogle er vilde
med regler, andre er ikke. Vi er i en organisation med holdninger. Vi gør det vi må, men forsvarligt. Det kræver at vi tager ansvar. I har vist i landsdelen at I formår at gøre tingene inden
for reglerne.
En tak til DGI Midt- og Vestsjælland for at I gør det rigtige. I har holdninger. Med dette årsmøde har I vist, at vi kan samles i fællesskab. Vist anerkendelse til ildsjæle, foreningsledere og
foreninger.
En af Danmarks ældste idrætsforeninger er blevet årets forening, Tømmerup Gymnastik- og
Ungdomsforening, og også Sørbymagle IF, en gammel forening, nu som Danmarks største Esportsforening. Det viser både udvikling og rødder blandt DGI Midt- og Vestsjællands medlemsforeninger.
En særlig tak til foreningsledere, trænere/instruktører. I skaber fællesskaber og skaber danskerne til motion, der hvor I bor. Det har været en kæmpe oplevelse at lytte til jeres holdninger i DGI Midt- og Vestsjælland. Jeg har oplevet en lille del her i aften, af det store I har sammen. Tak.
Bruno rundede aftenen af med en stor hånd til dirigenten Peder Nedergaard. Tusind tak.
Tak for en dejlig aften – tak fordi I kom og tag jer godt af foreningerne derhjemme.

For referat

Dirigent

Simone Bonde Langfeldt

Peder Nedergaard
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