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DGI Sydøstjylland - Landsdelsbestyrelsesmøde den 10. april 2018. Referat 

 

Deltagere: 

Dans Skjerning 

Ingvard Nørgaard 

Carsten Jakobsen 

Christoffer Riis Svendsen 

Tanja Løwenstein 

Kirsten Hansen 

Peer Stokholm 

 

Formand for bestyrelsen for DGI Huset Vejle, Thomas Jensen, deltog under dagsordenens 

punkt 2. 

 

Afbud: 

Lene Møller 

 

 

Godkendelse af dagsorden og opfølgning: 

 

1. 1

. 

Godkendelse af dagsorden og opfølgning. 

 

Opfølgning 

Visionskommuner. Der sendes orienteringsmail til indstillede visionskommuners borgme-

ster og administrativ kontaktperson.  

 

Dagsordenen blev godkendt  

 

Punkter til drøftelse: 

 

2.  Orientering ved formanden for DGI Huset Vejle.  

DGI Sydøstjyllands repræsentant i bestyrelsen for DGI Huset Vejle, Thomas Jensen,  

orienterer om arbejdet i bestyrelsen. Thomas Jensen er formand for bestyrelsen 

 

Referat 

Thomas Jensen orientererede om arbejdet i bestyrelsen i de seneste 2 år samt planerne 

for de kommende år. Der var enighed om at det er en god tradition med gensidige orien-

teringer, der tillige foregår på formands- og direktørniveau. 

 

3.  Budget 2019. Tidsplan, principper og prioriteringer  

Landsdelsbestyrelsen skal godkende tidsplan for arbejdet med Budget 2019 samt drøfte 

principper og prioriteringer for arbejdet med budgettet.  

 

http://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-sydoestjylland/om-dgi-sydoestjylland-1/referater-og-moedenotater


 

Side 2 

Referat 

Landsdelsbestyrelsen godkendte tidsplan og principper for arbejdet med Budget 2019.  

Prioriteringer til budgettet blev drøftet. 

Idrætterne bliver orienteret på landsdelsforumsmøde den 18. april 2018. 

 

4.  Opfølgning på bestyrelsesseminar.  

I forlængelse af seneste landsdelsbestyrelsesmøde skal landsdelsbestyrelsen tage stilling 

til oplæg om proces til afklaring af landsdelsbestyrelsens nuværende og kommende kom-

petencer.  

 

Referat 

Landsdelsbestyrelsen godkendte oplæg til proces for afklaring af landsdelsbestyrelsens 

nuværende og kommende kompetencer. DGI HR-afdeling faciliterer processen 

 

Bilag 

Godkendt proces til kompetenceafklaring for landsdelsbestyrelsen 

 

5.  Udviklingspuljen 

Landsdelsbestyrelsen skal tage stilling til ansøgning fra idrætskonsulenten for fodbold om 

20.000 kr. til indkøb af to oppustelige minifodboldbaner. Minifodboldbanerne bruges pri-

mært på sommerens fodboldskoler og tænkes endvidere anvendt i forbindelse med stæv-

nevirksomhed. Der er tale om erstatningskøb. Der er en samlet anskaffelsesudgift på 

40.000 kr. hvoraf halvdelen finansieres af fodbolds eget budget.  

 

Bilag  

5.1. Kommissorium for DGI Sydøstjyllands Udviklingspulje 2018 

 
Referat 

Landsdelsbestyrelsen godkendte ansøgningen. 

Der resterer herefter 376.000 kr. i udviklingspuljen 
 

6.  DGI Huset Vejle. Udpegning af bestyrelsesmedlem 

DGI Sydøstjylland skal i henhold til vedtægterne for DGI Huset Vejle udpege et medlem til 

bestyrelsen for DGI Huset Vejle for perioden 1. juni 2018 – 30. maj 2020.  

 

Thomas Jensen er udpeget frem til 30. maj 2018. 

 

Referat 

Landsdelsbestyrelsen genudpegede Thomas Jensen til bestyrelsen for DGI Huset Vejle for 

perioden 1. juni 2018 – 30. maj 2020. 

 

Bilag 

Opgaver og ansvarsområder for landsdelsbestyrelsen. April 2018  

  

7.  Meddelelser: Landsdelsbestyrelsen. 

Landsdelsformand Dan Skjerning orienterede: 

 

Formanden for idrætsledelsen for Håndbold har meddelt at han stopper på posten.  

Dan deltager i den forbindelse, som politisk ansvarlig for håndbold, i møde med den  

resterende del af idrætsledelsen for håndbold. 

 

Har som landsdelsforeningsrepræsentant deltaget i første møde i arbejdsgruppen ”Fælles 

Kraft” 

 

Carsten Jakobsen har som politisk ansvarlig haft møde med idrætskonsulenten for løb.  

 

https://mimer.dgi.dk/offentlig/5CFFFA78-002
https://mimer.dgi.dk/offentlig/A34A37D9-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/0BF6378C-002


 

Side 3 

8.  Korte meddelelser fra administrationen. 

Direktør Peer Stokholm orienterede: 

 

DGI’s medlemstal for 2017 er blevet offentliggjort. 

DGI Sydøstjylland har haft en fremgang på 2.203 medlemmer så vi nu er 132.393 med-

lemmer. Fremgangen svaret til 1,8 %. Medlemmerne er registreret i 493 foreninger som 

er en fremgang på 3 foreninger i forhold til 2016. På landsplan har DGI haft en samlet 

fremgang på 2 % svarende til 30.868 nye medlemmer.  

Detaljerne i DGI’s medlemstal kan ses på www.dgi.dk/medlemstal 

Der vil blive arbejdet strategisk med medlemstallene i DGI’s idrætter. 

 

Planlægning af flytning af kompetencecentret til Vesttårnet på Casa Arena i Horsens er i 

fuld gang og vi forventer flytningen tilendebragt senest 15. juni 2018  

 

Pernille Plagborg er startet som kommunikations- og Marketingsmedarbejder. 

 

Den eksterne revision af årsrapporten for 2017 er gennemført med en blank påtegning. 

Revisionsprotokol og årsrapport er klar til underskrift på næste landsdelsbestyrelsesmøde.  

 

 

9.  Åben for tilføjelser. 

 

 

Øvrige punkter: 

 

10.  Landsdelsbestyrelsens mødeplan/årshjul for 2018. 

Landsdelsbestyrelsen skal drøfte:  

 Emner til landsdelsbestyrelsesmøde den 15. maj 2018 i DGI Huset Vejle. 
 Forberedelse af Landsdelsforumsmøde den 18. april 2018 i DGI Huset Vejle 
 Dato for fællesmøde med medarbejderne 

 

Referat 

Landsdelsbestyrelsen drøftede emner til landsdelsbestyrelsesmødet den 15. maj 2018 i 

DGI Huset Vejle: 

 

 Proces for kompetenceafklaring  

 Underskrift af årsrapport 2017 

Beløbsgrænser for godkendelse af fakturerer 

Hvidvaskloven. Bestyrelsesdokumentation 

 Budget 2019. Første behandling 

Budgetretningslinjer  

Budgetforslag uden idrætter og udvikling 

 Analyse af medlemstal for 2017 (hvis materiale fra landsplan er klar)  

 Opfølgning på udvidet Landsdelsforumsmøde 

 Dato for fællesmøde med medarbejderne 

 

Landsdelsbestyrelsen drøftede deltagerliste og forløb af Landsdelsforumsmøde den 18. 

april 2018 i DGI Huset Vejle 

 

Dato for fællesmøde med medarbejderne fastsættes på næste møde 

 

Bilag: 

10.1. Landsdelsbestyrelsens årshjul og mødeplan 2018. April 

10.2. Dagsorden til Landsdelsforumsmøde den 18. april 2018 i DGI Huset Vejle 
 

 

http://www.dgi.dk/medlemstal
https://mimer.dgi.dk/offentlig/79FA983E-002
https://mimer.dgi.dk/offentlig/89A55EF8-001


 

Side 4 

11.  Eventuelt.  

 

Referat 

Intet at referere 

 

12.  Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden. 

 

Referat 

Godkendt 
 

 

Venlig hilsen 

DGI Sydøstjylland 

 

Dan Skjerning  / Peer Stokholm 

Landsdelsformand  Direktør 

    


