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Referat Generalforsamling DGI Storkøbenhavn 2018 
 

Referent: Martin Buch 
DGI Storkøbenhavn 

1. Valg af dirigent 
 
Bestyrelsen foreslog Charlotte Bach Thomassen, som blev valgt til dirigent uden modkandidater.  
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt, og udpegede 3 stemmetællere fra 
DGI Storkøbenhavns sekretariat. 
 
Der var 37 stemmeberettigede tilstede til generalforsamlingen. 
 
2. Bestyrelsens beretning v. bestyrelsen 
 
Repræsentanter for bestyrelsen fremlagde i sin beretning eksempler på, hvordan visionen Bevæg Dig For 
Livet kommer til udtryk i DGI Storkøbenhavn. Der er indgået visionskommuneaftaler med Gentofte og Fre-
deriksberg, og Dragør og Lyngby-Taarbæk ønsker ligeledes at blive visionskommuner. Dette indebærer et 
tæt samarbejde mellem kommunerne og DGI Storkøbenhavn omkring aktiviteter, der kan understøtte ud-
viklingen af idrætten i de pågældende kommuner. 
 
Faciliteter er et altid aktuelt emne, da der ikke afsættes nok plads til idrætsfaciliteter når der bygges nyt, 
mens der er en stor befolkningstilvækst i de fleste af de kommuner, DGI Storkøbenhavn dækker. DGI 
Storkøbenhavn forsøger at komme ind tidligt i diskussionerne, for at kunne præge de politiske prioriterin-
ger, når der skal bygges nyt i vores område. Dette er ekstra aktuelt, da idrætsdeltagelsen i københavns-
området er markant lavere end landsgennemsnittet. 
 
Der blev herefter åbnet op for refleksioner og kommentarer fra salen: 
 

 Der er dårlig belægning på skolerne i deres egne tider, så der er rum til foreningsidrætten, hvis 
kommunerne vil spille aktivt med på at tiderne bruges til foreninger i stedet. 

 Udfordringer omkring lønninger kan gøre det svært for nye mindre foreninger at tilbyde meget nyt. 
 Manglen på faciliteter gør det svært at fastholde børn og unge i indendørs holdsport. 
 Kampsportsforening – deres medlemmer skal træne fysisk ved siden af – og kunne godt bruge at 

der blev tænkt bredt omkring fysisk træning i foreningsregi. På tværs af idrætsgrene kunne man 
udnytte faciliteter af den type. 

 Eksempel fra salen på, at et kommercielt fitness center stillede gratis faciliteter til rådighed for for-
eningsidrætten på et tidspunkt, hvor de har lav belægning. 

 Kommunerne er afgørende i bestræbelserne på at foreningerne kan tilbyde idræt med høj kvalitet. 
 Ift. at aktivere flere, kan forældre tilbydes træning (f.eks. løb) mens børnene træner. 
 Frederiksberg Sports Stacking er et eksempel på en type forening, der kan være i alle faciliteter. 
 Eksempel fra gymnastikforening hvor man får aktiveret 300 på en formiddag hver anden lørdag i 

måneden. 

Herefter tre case-historier fra lokale foreningsfolk il illustration af arbejdet med at udvikle foreningsidræt-
ten. 
 
Historier fra salen – hvad gøres der for at skabe lokal forankring, engagement, synlighed og medlems-
vækst? 
 

 Medlemmerne skal være ambassadører og tale godt om klubben i lokalsamfundet. 
 Forældre som frivillige udbreder kendskabet til klubben og skaber forankring 
 Samarbejde med lokale skoler hvor der sendes instruktører ud i skoletiden, som gør klubben 

kendt. 
 Tag fat i børnehaverne for at starte tidligt. 

  



 

  DGI Storkøbenhavn  |  Vester Voldgade 100, 1. sal  |  1552 Kbh. V.  |  Tlf. 7940 4900  |  Storkoebenhavn@dgi.dk   

 

Spørgsmål til beretningen: 
 
Visionskommunerne – hvilke kriterier har ligget til grund for udvælgelsen af visionskommuner? 
 

 En del af Bevæg Dig For Livet er visionskommuner, hvor man på landsplan vil have 15 kommuner, 
som er bredt repræsenteret med stor demografisk og geografisk spredning.  

 Der var to kommuner i vores område, der søgte, og det er åbent for alle vores kommuner at søge 
om at blive visionskommuner.  

 Idrætsrådene i Frederiksberg og Gentofte har presset på for at kommunerne engagerede sig og 
søgte om at blive visionskommuner. 

 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse v. direktør Jakob Juhl Pedersen 
 
Jakob Juhl Pedersen gennemgik regnskabet for 2017. Regnskabet udviser et større underskud end budget-
teret, hvorfor egenkapitalen er lavere end ønsket. Der er handlet på det og i 2018 gøres der en indsats for 
genopbygning af egenkapitalen. Det større underskud skyldes blandt andet en stigende mængde opgaver, 
som ikke er finansierede – f.eks. arbejdet med visionskommunerne. 
 
Fra salen kom et enkelt spørgsmål fra salen om Idrætternes forsikringer, der på grund af flere medlemmer 
er en stadigt stigende post i DGI Storkøbenhavns regnskab. Spørgsmålet var, om både forbund og DGI 
betaler forsikring for foreninger, der er medlemmer begge steder. Svaret er, at omkostningen til forsikrin-
gen i de tilfælde er delt af forbund og DGI. 
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
4. Indkomne forslag v. Formand Peder Nedergaard 
Peder Nedergaard præsenterede vedtægtsændringen, som var foreslået af bestyrelsen i DGI Storkøben-
havn. Ændringen muliggør elektronisk afstemning i forbindelse med generalforsamlingen, og er begrundet i 
et ønske om at styrke medlemsforeningernes demokratiske involvering i DGI Storkøbenhavn. 
 
Det affødte en række kommentarer fra salen:  
 

 Den personlige henvendelse gør en forskel ift. deltagelse på generalforsamlingen. 
 Meget vigtigt at DGI er synlige overfor den enkelte klub, og generalforsamlingen skal være et sted 

hvor man får noget, og man kan give noget. DGI skal sælge sig selv bedre. 
 Hvidovre Gymnastik gav udtryk for stor tilfredshed med DGI og den støtte de har fået til udvikling 

af deres forening, hvilket er med til at de møder op.  
 Foreningen Krumspring gav udtryk for, at netværksgrupperne fungerer rigtigt godt, og sikkert også 

bedre end en IT-platform ift. at få input fra foreningerne. 
 Jess fra bestyrelsen uddybede forslaget som en måde at involvere flere i den diskussion man gerne 

vil have på generalforsamlingen. 
 BK Skjold fortalte om sine erfaringer med en digitalt understøttet generalforsamling. Erfaringen vi-

ser, at det øgede deltagelsen på den fysiske generalforsamling. 
 Det blev fra salen efterspurgt præcist hvad bestyrelsen vil opnå – et forum for debat eller et be-

slutningsforum med flere beslutninger til afgørelse blandt medlemmerne. Peder Nedergaard svare-
de at bestyrelsen ønsker at øge involveringen i generalforsamlingen for at have et bredt fundament 
for den retning DGI Storkøbenhavn skal have. 

Herefter blev ændringerne af vedtægterne samt deres betydning gennemgået. Den efterfølgende afstem-
ning viste 20 stemmer for, 9 imod og 8 blanke. Da vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal er forslaget IKKE 
vedtaget. 
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5. Fremlæggelse af budget 2018 v. formand Peder Nedergaard 
 
Peder Nedergaard præsenterede budget 2018 til orientering. Som nævnt under fremlæggelsen af regnska-
bet budgetteres der med et overskud for at øge egenkapitalen. 
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6. Fastsættelse af kontingent 
 
Kontingentet er 400 kr. pr forening og 5 kr. pr medlem og max 5.500 kr. Bestyrelsen indstiller til uændret 
kontingent. Fra salen blev der spurgt til, hvorfor der var te max. på kontingentet. Svaret er, at vi ikke øn-
sker at kontingentets størrelse bliver en forhindring for at blive medlem af DGI Storkøbenhavn. 
 
Uændret kontingent blev enstemmigt vedtaget. 
 
7. Årets forening og årets ildsjæl 
 
Årets forening. De nominerede var: Fightworld, B73 og Krumspring 
Vinderen var: Krumspring som modtog blomster samt gavekort på 10.000 kr. 
 
Årets ildsjæl. De nominerede var: Pernille Normann Johansen (FIF – Atletik & Motion), Tina Krogh Glöde 
(Valby IF) og Søren Vesterbæk (Vestia).  
Vinderen var: Pernille Normann Johansen som modtog blomster samt gavekort på 5.000 kr. 
 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer 
 

 Peder Nedergaard blev valgt til formand for to år. 
 Kristina Lambrecht og Tommy Kristoffersen blev valgt for to år. 
 Jan Sørensen blev valgt som suppleant for 1 år. 
 Tina Espander blev valgt som suppleant for 1 år. 
 Jacob Bøgesvang og Niels Aage Vandelbjerg blev genvalgt for 1 år som kritiske revisorer. 

9. Eventuelt 
 
Afgående bestyrelsesmedlem Mogens Kirkeby, fik tak for indsatsen af formand Peder Nedergaard. 
 
De tilstedeværende hovedbestyrelsesmedlemmer Nels Petersen, Charlotte Bach Thomassen og Mogens 
Kirkeby udtrykte forståelse for problematikkerne i storbyerne, og de særlige udfordringer der er i DGI 
Storkøbenhavns område. 
 
Dirigenten overgav styringen til formanden, som takkede dirigenten for indsatsen. Herefter sluttede gene-
ralforsamlingen. 
 
 
 
 
 
 
 

Referatet er godkendt af dirigenten pr. mail 6/4-2018 


