Til:
◼ DGI’s hovedbestyrelse
◼ DGI’s direktion
◼ Rasmus Larsen Lindblom, DGI Politik & Presse
◼ Dorthe Lilleris, DGI HR & Ledelsessekretariat
◼ Steen Tinning, DGI Ledelsessekretariat
◼ Til orientering for:
◼ Claus Klaris, førstesuppleant HB
◼ Rasmus Munch, andensuppleant HB
◼ PwC v/Susanne Varrisboel
◼ PwC v/Michael Nielsson
◼ Lars Mandrup, kritisk revisor
◼ Hanne Frølund Møller, kritisk revisor

◼ Landsdelsforeningernes bestyrelser
◼ Idrætsledelser
◼ Medlemmer af ledelser af landsdelsbaserede idrætter
◼ DGI Lederforum, Direktører, DGI Landsdelsforeninger
◼ Direktøren for Skydebaneforeningen Danmark
◼ Forefindes på dgi.dk

18. december 2020

Hovedbestyrelsesmøde
Referat
Tid:

17. december 2020, 16.00 – 17.30

Sted:

Skype

Deltagere:

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

1)

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

2 min

Ansvar: Alle

Referat:
Dagsordenen blev godkendt.

2)

Nyt fra direktionen

Orientering

5 min

Ansvar: Jens Otto Størup

Direktionen orienterer om administrative forhold af særlig interesse for hovedbestyrelsen.
Referat:
Jens Otto Størup oplyste, at der fortsat forhandles om en ny rammeaftale for 2020 - 2023 med Kulturministeriet. Forhandlingerne er tæt på en konstruktiv afslutning.

Troels Rasmussen orienterede om samarbejdet med Danmarks Radio (DR) om projekt ”Sammen i bevægelse”, tidligere ”Danmark i bevægelse”. Danmarks Radio vil i hele 2021 arbejde med temaet på
alle flader og kanaler. DGI er en af de primære partnere, og der vil være mange muligheder for at
styrke borgernes engagement i idræt og motion. Der er fortsat mange usikkerheder om det konkrete
forløb, men seks bølger er kendt:
• Danskerne går til månen
• Vores utrolige krop
• Dans Danmark
• Leg med
• Danmarks motionsuge
• Året vi gik
Projektet vil blive lanceret 2. januar i forbindelse med Sport 2020 (som er et fællesarrangement for
DR og DIF). Det første tema om ”Danskerne går til månen” vil løbe af stablen fra midt januar 2021.
Troels Rasmussen oplyste, at der bliver arbejdet på at indgå et partnerskab med Intersport med fokus på anerkendelse af frivillige.
Rasmus Larsen Lindblom oplyste, at der er igangsat en foreningsundersøgelse om Corona, blandt andet med fokus på medlemsforeningernes grad af tilfredshed med samarbejdet med DGI. Hovedbestyrelsen vil blive præsenteret for resultaterne, når de foreligger.
Rasmus Larsen Lindblom oplyste også, at der er etableret et foreningspanel med små 1000 repræsentative medlemmer. Formålet med foreningspanelet er at udvikle et simpelt og effektivt undersøgelsesværktøj, som både kan styrke DGI’s idrætspolitiske interessevaretagelse samt styrke vores
faglige indsigter i vores medlemsforeningers behov og hverdag. Panelet kan tages i brug, når der er
behov for et hurtigt svar og holdninger fra en større respondentmasse, der forholder sig konkret til
enten et idrætspolitisk emne eller mere praksisnære anliggender. Der bruges fortrinsvis lukkede
spørgsmål af hensyn til den efterfølgende databehandling.
Temaer for 2021:
a. Undersøgelse første kvartal 2021. Fokus på udlodning. Analyse og rapport på nationalt niveau og ingen lokal segmentering på landsdelsniveau.
b. Undersøgelse andet kvartal 2021. Fokus på de kommunale anlægsudgifter. Analyse på nationalt niveau og datarapporter på landsdelsniveau.
c. Undersøgelse tredje kvartal 2021. Fokus på kommunalvalg 2021. Analyse på nationalt niveau og datarapporter på landsdelsniveau.
d. Undersøgelse fjerde kvartal 2021. Fokus på medlemsanalyse (brugertilfredshedsanalyse)
2021. Analyse på nationalt niveau og datarapporter på landsdelsniveau.
Det vil vare 5-7 minutter at udfylde spørgeskemaet for den enkelte undersøgelse.

3)

Endelig vedtagelse af mødeplan for 2021

Beslutning

3 min

Ansvar: Steen Tinning

Hovedbestyrelsen skal endeligt vedtage mødeplanen for 2021. Datoen for den årlige konference for
idrætspolitiske ledere i DGI afventer et møde tirsdag den 15. december. Bilag vil derfor blive eftersendt.
Bilag:
3.1 Mødeplan 2021. udsendt 201216
Referat:
De planlagte møder med DIF’s bestyrelse den 15. juni og 13. december vil blive flyttet. Med denne
korrektion blev mødeplanen endeligt vedtaget.
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4)

Styrkelse af landsdelsforeningernes kommunesamarbejde. Reservationer for
2021

Beslutning

10 min

Ansvar: Charlotte Bach Thomassen

Hovedbestyrelsen skal tage stilling til fordelingen af 8 portioner á 125.000 kr. til styrkelse af
landsdelsforeningernes kommunesamarbejde.
Baggrund:
Hovedbestyrelsens forslag til budget 2021 blev vedtaget på årsmødet, og det indebærer blandt
andet, at der er prioriteret yderligere 750 TDKK til styrkelse af landsdelsforeningernes kommunesamarbejde, samtidig med at de 1500 TDKK som er indeholdt i 2020-budgettet også er indeholdt i 2021 budgettet.
Status for 2020 midlerne er, at der er udbetalt 1000 TDKK til kommuneaftaler i otte kommuner:
Herning og Faaborg-Midtfyn som visionskommuner, samt Syddjurs, Assens, Struer, Lyngby,
Jammerbugt og Rebild kommuner.
Der er reserveret 125 TDKK til henholdsvis Viborg og Tårnby kommuner, og det er forventningen, at aftalerne i de to kommuner vil falde på plads. De reserverede midler til Solrød Kommune
og Vordingborg Kommune vil derimod ikke blive omsat til aftaler, og i 2021 vil der derfor være i
alt otte nye portioner á 125 TDKK til styrkelse af landsdelsforeningernes kommunesamarbejde.
HB-teamet for kommunesamarbejde indstiller, at HB reserverer 125.000 kr. til styrkelse af kommunesamarbejdet med hver af følgende syv kommuner:
•
•
•
•
•
•
•

Køge
Brøndby
Kalundbord
Sorø
Morsø
Halsnæs
Allerød

Reservationen er gældende frem til udgangen af andet kvartal 2021.
HB-teamet indstiller endvidere, at den ottende portion afventer eventuelle yderligere ansøgninger senere på året.
Bilag:
4.1 Indkomne ansøgninger
Referat:
Charlotte Bach Thomassen oplyste, at DGI Østjylland har indsendt en ansøgning om støtte til styrkelse af samarbejdet med Norddjurs Kommune, ved at bygge videre på en eksisterende aftale. Ansøgningen falder således uden for de kriterier, som tidligere er vedtaget af hovedbestyrelsen og kan
derfor ikke imødekommes. DGI Østjylland er orienteret om dette.
Indstillingen blev herefter vedtaget.
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5)

DGI Huset Aabybro. Udpegning

Beslutning

3 min

Ansvar: Charlotte Bach Thomassen

Hovedbestyrelsen skal udpege et medlem til bestyrelsen for DGI Huset Aabybro for perioden 1. januar 2021 – 31. december 2022. På valg er Jens Jungersen.
Fortrolig dagsordenstekst.
Referat:
Landsformandens indstilling blev godkendt. Det indebærer, at Jens Jungersen bliver genudpeget for
perioden 1. januar 2021-31. december 2022.

6)

Karpenhøj Naturcenter. Udpegning

Beslutning

3 min

Ansvar: Charlotte Bach Thomassen

Hovedbestyrelsen skal udpege et medlem til bestyrelsen for Karpenhøj Naturcenter for funktionsperioden 1. januar 2021-31. december 2022. På valg er Bente H. Steffensen.
Fortrolig dagsordenstekst.
Referat:
Landsformandens indstilling blev godkendt. Det indebærer, at Bente H. Steffensen er genudpeget for
perioden 1. januar 2021 til 31. december 2022.
Hovedbestyrelsen afventer fortsat et forslag til nye vedtægter for Karpenhøj Naturcenter og ser frem
til at modtage et sådant forslag inden længe.

7)

Dopingnævnet. Udpegning

Beslutning

5 min

Ansvar: Charlotte Bach Thomassen

DGI har siden 1. januar 2009 haft et formaliseret samarbejde med Danmarks Idrætsforbund og
Dansk Firmaidrætsforbund om at bekæmpe doping inden for motionsidrætten. Grundlaget for samarbejdet er et fælles dopingreglement og en samarbejdsaftale. Se bilag 7.1 og 7.2.
Det følger af dopingbekendtgørelsen, som Kulturministeren har udstedt, at DGI skal bekæmpe doping
som betingelse for at modtage udlodningsmidler. Det sker gennem det nævnte regelsæt og samarbejdet med de to idrætsorganisationer.
Det er Anti Doping Danmark (ADD), der foretager dopingtests. I praksis sker det ret målrettet inden
for fitnessområdet, men dog også inden for anden idræt, og indsatsen er primært målrettet brug af
anabole steroider.
Hvis en udøver nægter af afgive dopingprøve, eller prøven viser sig positiv (indeholde et eller flere
forbudte stoffer), rejser ADD (som anklagemyndighed på området) en sag for motionsdopingsnævnet. (Hvis det er en eliteudøver hører sagen under DIF’s eget konkurrencedopingnævn).
I 2019 blev der rejst 10 sager, og i 2020 er der rejst 2 sager.
Der er etableret et Dopingnævn, som træffer afgørelse i sager om overtrædelse af motionsdopingreglementet og om sanktioner knyttet hertil. Dopingnævnet består af 7 medlemmer, hvoraf Firmaidrætten udpeger ét medlem og DGI og DIF hver tre medlemmer. De pågældende må ikke have folkevalgte hverv i de tre organisationer på landsplan og må ikke være ansatte.
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Nævnets afgørelser kan påklages til DIF’s Appelinstans (der er ikke hvert år appelsager).
Det fremgår af reglementets § 11, stk. 2, at blandt de syv skal mindst tre have juridisk baggrund og
mindst to skal have medicinsk baggrund. DIF har udpeget to jurister og en læge, mens Firmaidrætten
har udpeget en foreningsleder indenfor fitness. DGI bør udpege mindst 1 jurist og mindst 1 mediciner. I hver enkelt sag deltager tre af nævnets syv medlemmer, hvoraf mindst en skal have juridisk
baggrund og mindst en have medicinsk baggrund. Formanden deltager i alle sager, mens de to øvrige
udvælges (af sekretariatet, som varetages af DGI) efter en turnus, dog med afsæt i den enkelte sags
hovedproblemstilling.
Funktionsperioden for de af DGI udpegede medlemmer udløber pr. 31. december 2020, og hovedbestyrelsen skal foretage udpegning af DGI’s medlemmer i Dopingnævnet for perioden 1. januar 202131. december 2022. På valg er Jens Gottlieb, Helle Bosselmann og Lars Krumholt. Disse tre nævnsmedlemmer har fungeret i nogle år, og er alle kompetente.
Jens Gottlieb er advokat i Helsingør, og har godt kendskab til foreningsidræt i DGI. Han er en meget
kompetent formand for nævnet.
Helle Bosselmann er læge på Rigshospitalet, forsker inden for hjertesygdomme og har et godt kendskab til foreningsidrætten i DGI.
Lars Krumholt er mangeårig foreningsleder på Fyn, er medlem af landsdelsbestyrelsen i DGI Fyn, og
er pensioneret tandlæge.
Landsformanden indstiller, at alle tre medlemmer genudpeges.
Bilag:
7.1 Dopingreglement for motionsidræt under Danmarks Idrætsforbund, Dansk Firmaidrætsforbund og
DGI pr. 1. januar 2019
7.2 Samarbejdsaftale
Referat:
Landsformandens indstilling blev vedtaget.

8)

DGI-huset Vordingborg. Ændring af vedtægter

Beslutning

5 min

Ansvar: Charlotte Bach Thomassen

Direktøren for DGI-huset Vordingborg oplyser, at Erhvervsstyrelsen har bedt den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI Huset Vordingborg om at ændre vedtægterne. Ændringen indebærer, at
stifterne DGI og Vordingborg Kommune udpeger to medlemmer til bestyrelsen mod tidligere tre.
Landsformanden indstiller, at DGI tiltræder de foreslåede ændringer.
Bilag:
8.1 Henvendelse fra direktøren for DGI-huset Vordingborg. Fortroligt
8.2 Ledelsesmandat for DGI-husene
Referat:
Landsformandens indstilling blev vedtaget.
Hovedbestyrelsen glæder sig over, at formanden for DGI-huset Vordingborg er valgt blandt bestyrelsesmedlemmer udpeget af DGI og ser frem til et fortsat godt samarbejde på grundlag af det gældende ledelsesmandat.

9)

Side 5

Lånefonden. Horsens tennisklub

Beslutning

5 min

Ansvar: Troels Rasmussen

I bilag 9.1 fremgår formål og vedtægter for DGI’s lånefond, som senest er ændret den 3. november
2007. Det bør overvejes, om hovedbestyrelsen skal arbejde med en opdatering af formål og vedtægter til næstkommende årsmøde.
Ansøger

Horsens Tennisklub

Projekttitel:

Etablering af indendørs padel i nyt tennis- og padelcenter

Formål:

At lave helårs padeltilbud i foreningsregi

Samlet budget:

30.000.000 kr.

Ansøgt beløb:

1.000.000 kr.

Andre bidragsydere og beløb:

Foreningens bidrag af egenkapital
Anslået værdi af evt. frivillig arbejdskraft
Tilskud fra kommunen
Indsamlinger ved private el. lign.
Lån i realkreditinstitutioner
Andre lån / Tilskud fra fonde / Mv.
Horsens tennisklubs hal fra 1935 ønskes erstattet af et moderne tennis- og padelcenter med bl.a. 2 indendørs padelbaner.
Som projektet er beskrevet, så vil det være et projekt som kan imødekomme de behov og de kvaliteter i foreningspadelanlæg som beskrevet af DGI’s padelkonsulenter. Derudover flugter projektet godt
med konklusionerne fra det tidligere samarbejdsprojekt imellem DTF,
DGI Tennis og Lokale- & Anlægsfonden omkring krav til ”Fremtidens
tennisanlæg”.
Projektet er stadig i udviklingsfasen og derfor endnu med en vis usikkerhed ift. endelig udformning og finansiering.
Det indstilles, at ansøgningen imødekommes, og at der bevilges et lån
på 400.000 kr. til etablering af de 2 indendørs padelbaner.
Bevillingen betinges af fremsendelse og administrativ godkendelse af
endelig projektbeskrivelse, når denne forelægger. Endeligt projekt må
indholdsmæssigt ikke afvige væsentligt fra beskrivelsen, som ligger til
grund for denne bevilling. Endeligt projekt skal indeholde 2 indendørs
padelbaner og være målrettet foreningsmedlemmer.

Resumé:

Indstilling

Bilag:
9.1 Status på udlån fra DGI’s lånefond
9.2 Baggrundsmateriale
Referat:
Hovedbestyrelsen besluttede at arbejde med en opdatering af navn, formål og vedtægter for DGI’s
lånefond med henblik på behandling på DGI’s årsmøde i november 2021.
Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen om at bevilge 400.000 kr. til Horsens Tennisklub under de
forudsætninger, som er nævnt i indstillingen.

10)

Lånefonden. Vestbjerg Idrætscenter

Beslutning

5 min

Ansvar: Troels Rasmussen

Ansøger

Vestbjerg Idrætsforening

Projekttitel:

Delprojekt i ”Idræt på toppen” – Padelanlæg
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Formål:

Etablering af udendørs padelanlæg

Samlet budget:

1.303.900kr

Ansøgt beløb:

400.000kr

Andre bidragsydere og beløb:

Foreningens bidrag af egenkapital
110.000 kr.
Anslået værdi af evt. frivillig arbejdskraft
50.000 kr.
Tilskud fra kommunen
750.000 kr.
Indsamlinger ved private el. lign.
Lån i realkreditinstitutioner
Andre lån / Tilskud fra fonde / Mv.
300.000 kr.
Der anlægges, i forbindelse med samling af en række forskellige
idrætsfaciliteter i et samlet anlæg, 2 udendørs padelbaner. Padelbanerne placeres i direkte sammenhæng med tennis- og petanqueanlæg.
Der er efterhånden etableret udendørs padeltennisanlæg i mange foreninger, og den store udfordring for padel som foreningsidræt vurderes først og fremmest at være foreningernes manglende muligheder
for at dyrke padel som helårsidræt. Dog vurderes sammenhæng til det
øvrige foreningsliv, herunder særligt tennis og petanque, hensigtsmæssig ift. deling af faciliteter og mulighed for fleksibelt at deltage på
tværs af forskellige aktiviteter.
Det indstilles, at ansøgningen imødekommes delvis og bevilges et lån
på 200.000 kr.

Resumé:

Indstilling:

Bilag:
10.1 Baggrundsmateriale
Referat:
Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen.
Bevillingen betinges af fremsendelse og administrativ godkendelse af endelig projektbeskrivelse, når
denne foreligger. Endeligt projekt skal indeholde 2 udendørs padelbaner, og der skal være sikkerhed
for banernes eksistens udover den nuværende 9-årige aftaleperiode med kommunen.

11)

Lånefonden. Tåsinge Tennisklub

Beslutning

5 min

Ansvar: Troels Rasmussen

Ansøger

Tåsinge Tennis og Padel Klub

Projekttitel:

Etablering af padelhal med 4 baner

Formål:

Etablere helårs padel i foreningsregi

Samlet budget:

4.695.000kr

Ansøgt beløb:

300-500.000kr

Andre bidragsydere og beløb:

Foreningens bidrag af egenkapital
Anslået værdi af evt. frivillig arbejdskraft
Tilskud fra kommunen
Indsamlinger ved private el. lign.
Lån i realkreditinstitutioner
Andre lån / Tilskud fra fonde / Mv.

Side 7

100.000 kr.
1.000.000
800.000
1.000.000
500.000

kr.
kr.
kr.
kr.

Resumé:

Indstilling:

Med henblik på at kunne fortsætte den positive udvikling af idrætslivet
og padel i det sydfynske område ønsker foreningen at kunne tilbyde
padel for såvel egne som øvrige lokalklubbers medlemmer i klubregi i
indendørs i en hal beliggende i Tåsinge Tennis Park.
Foreningen har et solidt medlemsgrundlag og har siden 2012 haft
udendørs padel.
Projektet vurderes at være særdeles relevant ift. DGI’s ønske om, at
der også i foreningsregi skabes gode padeltilbud. Der er her tale om et
projekt, som vurderes både at have relevans for padeludøverne og for
sammenhængen imellem tennis og padel.
Det indstilles, at ansøgningen imødekommes, og at der bevilges et lån
på 400.000 kr.

Bilag:
11.1 Baggrundsmateriale
Referat:
Indstillingen blev godkendt.

12)

Meddelelser fra hovedbestyrelsen

Orientering

15 min

Ansvar: Alle

HB-medlemmerne vil orientere om emner af væsentlig politisk betydning, i et fremadrettet perspektiv.
Referat:
Ole Dreyer oplyste, at han er trådt ud af styregruppen for Bevæg dig for livet, Floorball, og har givet
stafetten videre til Peder Nedergaard, DGI Storkøbenhavn.
Majken Nielsen oplyste, at Bevæg dig for livet, Løb & Gang har flyttet kampagnen We Walk, så den
bliver en del af samarbejdet med Danmarks Radio om ”Danskerne går til månen”. Aktiviteterne omfatter både gang og indsamling af skrald under gåturen. Majken Nielsen oplyste videre, at forberedelserne af den årlige konference for idrætspolitiske ledere i DGI er i god gænge.
Hanne Lene Haugaard orienterede om samtaler med Sangens Hus og om ekstraordinær generalforsamling i Landdistrikternes Fællesråd (LF). LF har ændret sine vedtægter og optaget fire af fem af regionerne som medlemmer.
Dan Skjerning oplyste, at der er idrætsledelse for cykling på vej, og at HB-temaet for idrætsledelser
ser ind i et omfattende arbejde frem mod landsledelsesmødet i april, hvor ”Idrætsledelse, guidelines i
roller og ansvar” er et centralt punkt på dagsordenen.
Mogens Kirkeby orienterede om igangværende bestyrelsesmøde i Friluftsrådet. Friluftsrådet uddeler
40-50 mio. kr. om året, og det er glædeligt, at DGI i stadig større omfang byder ind med støtteværdige ansøgninger. Mogens Kirkeby orienterede om kommende møde i Europarådet den 15. januar.
Europarådets 47 medlemslandes ministre med ansvar for sport er inviteret, og der er lagt op til en
spændende debat blandt andet om Europarådets Sports Charter. ISCA deltager i mødet som medlem
af et tilknyttet rådgivningspanel. Udover dette møde for ministrene hvert andet år har 39 medlemslande af Europarådet et frivilligt samarbejde på idrætsområdet (EPAS). Danmark er ikke medlem af
dette idrætssamarbejde. ISCA deltager i samarbejdets rådgivende udvalg sammen med blandt andre
Play the Game.
Pia Allerslev oplyste, at hun har holdt første møde med Dorthe Lilleris og Charlotte Bach Thomassen
om udviklingen af en politik for mangfoldighed og diversitet. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe
om emnet, og det er ambitionen, at der vil foreligge et forslag til kommissorium for arbejdsgruppen
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til behandling på hovedbestyrelsesmødet 18. januar med henblik på efterfølgende godkendelse på
møde i Politisk Forum den 30. januar.
Lars Høgh oplyste, at BDFL Cykling nu er lukket og slukket. LH oplyste videre at han ser frem mod to
spændende møder med henholdsvis Bueskydning Danmark og PET.
Nels Petersen (NP) oplyste HB-teamet om fyrtårne er kommet godt i gang og forventer at teamet til
foråret vil spille ud med 7-9 mulige forslag til DGI-fyrtårne. I arbejdsgruppen om egenkapital er samtalerne også kommet godt i gang. NP oplyste videre at den tidligere direktør for Lokale- og Anlægsfonden, Carsten Haurum, er indtrådt i et seks måneders direktørvikariat frem mod ansættelsen af ny
direktør for fonden. NP oplyste endelig at der er åbnet en ny Corona-pulje på cirka 80 mio. kr. med
ansøgningsfrist 22. januar.
Charlotte Bach Thomassen (CBT) orienterede om møde i bestyrelsen for L2022. Alt forløber godt, og
som konsekvens af flytningen fra 2021 til 2022 er der udarbejdet et tillæg til samarbejdsaftalen, som
kan findes her. Kulturministeriet har dags dato offentliggjort en rapport om forholdene for LGBTI+
personer i idrætten. Det er en af hovedkonklusionerne, at eliteidrætsmiljøer og fangrupper opleves
som mest ekskluderende, mens private centre og idrætsforeningerne opleves som mere inkluderende. De igangværende Coronaforhandlinger med Kulturministeriet forløber fint, og meget tyder på,
at der er en forhøjelse af Coronahjælp på 50 mio. kr. på vej til foreningerne. CBT oplyste endelig, at
det er ambitionen, at der vil foreligge et forslag til kommissorium for arbejdsgruppen om kommunestrategi til behandling på hovedbestyrelsesmødet 18. januar med henblik på efterfølgende godkendelse på møde i Politisk Forum den 30. januar.

13)

Eventuelt

Åbent punkt

5 min

Ansvar: Alle

Referat:
Jens Otto Størup oplyste, at Erik Christensen, Aalborg Kommune, er udpeget som nyt medlem af bestyrelsen for Sport Event Danmark.

14)

Næste møde: 18. januar kl. 14.30-17.30 i DGI Byen

15)

Godkendelse af beslutningsreferat

Referat:
Godkendt.
Steen Tinning
DGI Ledelsessekretariat
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