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REFERAT 17. OKTOBER 2022 

MØDE I BESTYRELSEN   

FORUM BESTYRELSEN 
Mødenr.: 07  

Mødedato: 7. oktober 2022 

Mødestart:  15.00 – 17.30 

Mødested: Idrættens Hus, Mødelokale: Preben Elkjær  

Referent: RLI 

Deltagere: Bestyrelsen og chefgruppen. Martin Bro deltog under punkt 2.   

 
 

0. Bestyrelsens Rum 
 
Bestyrelsen drøftede status på bestyrelsesarbejdet.  

 

SAGER TIL BESLUTNING  
 
 

1. Budgetmøde 2022 
 
Bestyrelsen drøftede opstilling til årsmøde 2023. Bestyrelsen  

godkendte, at listen med genopstillinger blev præsenteret på 

budgetmødet den 7. oktober. 

 
2. Sammen om idræt og bevægelse 

 
Bestyrelsen førstebehandlede DIF’s indsats på flagskibet ”Sammen om 

idræt og bevægelse”. 

 

Flagskibet, ”Sammen om idræt og Bevægelse”, beskæftiger sig i 

hovedtræk med at styrke og videreudvikle foreningsidrætten, 

frivilligheden og idrætsfællesskaberne. I det politiske program er der 

beskrevet følgende fem indsatsområder: 

 

• Vi vil styrke eksisterende foreninger. 

• Vi vil lære af og udvikle nye typer af idrætsfællesskaber. 

• Vi vil gøre DIF-idrætten til det bedste sted at være frivillig. 

• Vi vil udvikle en attraktiv og let tilgængelig motionsidræt i Danmark. 

• Vi vil skabe aktive og sammenhængende byer. 

 

Bestyrelsen noterede sig, at siden indsatsområderne i det politiske 

program blev fastlagt for to år siden, er den brændende platform for 
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håndtering og videreudvikling af de fem indsatsområder blot blevet 

forstærket de seneste år på bagkant af COVID-19. 

 

Bestyrelsen påpegede derfor vigtigheden af, at DIF fortsat prioriterer at 

arbejde på forening- fællesskabs -og frivillighedsområdet og i nogle 

henseender også intensiverer sit fokus for at løse nogle af de 

udfordringer, der aktuelt er, og/eller arbejder mod at realisere nogle af de 

potentialer, som endnu ikke er indfriet. 

 

Bestyrelsen besluttede, at flagskibet skal medvirke til: 

 

• At DIF får organiseret et struktureret arbejde omkring prioriterede 

indsatser på forenings- frivilligheds- og fællesskabsområdet samt 

løfter det strukturelle faglige arbejde på disse områder. 

• At DIF og specialforbundene igangsætter eksperimentelle tiltag, som 

undersøger og afprøver nye metoder, koncepter, målgrupper inden 

for klassiske idrætsområder.  

• At DIF og specialforbundene opnår større idrætslige kompetencer 

inden for implementering.   

• At DIF øger sit vidensgrundlag på strategiske kerneområder. 

• At DIF sikrer en større dialog og sparring direkte med foreninger, de 

frivillige og eksperter på udvalgte indsatser. Dette i samarbejde med 

DIF’s specialforbund.  

 

Bestyrelsen noterede sig også, at flagskibet ikke indeholder alle DIF’s 

indsatser inden for forenings- og frivillighedsområdet, men nogle vigtige 

områder, som vi skal nå inden udgangen af 2024.  

 

Bestyrelsen besluttede således, at flagskibet skal fokusere på fire 

prioriterede indsatsområder:  

 

1. Vi vil styrke eksisterende foreninger. 

2. Vi vil lære af og udvikle nye typer af idrætsfællesskaber. 

3. Vi vil udvikle en attraktiv og let tilgængelig motionsidræt i 

Danmark. 

4. Vi vil gøre DIF-idrætten til det bedste sted at være frivillig. 

 

Bestyrelsen bemærkede endvidere, at DIF’s administration skal være 

opmærksomme på koordinering med specialforbundene, når vi 

beskæftiger os med specialforbundenes foreninger. DIF’s administration 

vender tilbage med en mere detaljeret projektbeskrivelse til bestyrelsen.  

 

3. Projektbeskrivelse for flagskibet om klima og bæredygtighed 
samt oplæg til ny, grøn ordning for specialforbund  
 
Bestyrelsen drøftede projektbeskrivelse for flagskib om klima og 

bæredygtighed samt oplæg til ny grøn ordning. 
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DIF’s administration nedsatte i foråret 2022 den interne styregruppe 

”Flagskibet for klima og bæredygtighed”. Styregruppen har haft til 

opgave at organisere DIF’s arbejde for klima og miljø og indfri målene for 

området i DIF’s politiske program 2021-2024.  

 

Bestyrelsen godkendte styregruppens udkast til projektbeskrivelse.  

 
DIF vil reducere sit eget klimaaftryk og arbejde for, at hele 

foreningsidrætten får rammer, værktøjer og incitamenter til at bidrage til 

at bremse klimaforandringerne, beskytte miljøet og inspirere til øget 

bæredygtighed. 

 

Flagskibets hovedformål er, i samarbejde med forbundene, at 

understøtte en ambitiøs og i sidste ende lokal implementering af DIF’s 

mål for grøn omstilling jf. det politiske program.  DIF vil:  

 

• reducere klimaaftrykket i DIF og forbundene samt understøtte 

foreningerne i at reducere deres klimaaftryk 

• skabe mere bæredygtige events 

• videreudvikle certificeringsordningen ”Grønt forbund” 

• bidrage til international, grøn inspiration 

 

Bestyrelsen godkendte processen for videreudvikling af ordningen for 

Grønne Forbund.  

 

Med DIF’s politiske program 2021-2024 blev der sat en målsætning om at 

videreudvikle ordningen, så den også sætter fokus på idrættens ansvar 

for klimaet og initierer til initiativer, som bidrager til den grønne 

omstilling. Ordningen forventes lanceret på DIF’s årsmøde den 29. april 

2023. 

 

Arbejdet ledes af DIF’s administration i samarbejde med en styregruppe 

bestående af repræsentanter fra eksisterende grønne forbund suppleret 

med udvalgte specialforbund, DIF’s administration og med 

bestyrelsesmedlem Rikke Rønholt for bordenden. 

 

Bestyrelsen vil på bestyrelsesmødet i november få forelagt konkrete bud 

på initiativer, som DIF vil iværksætte inden for klima- og 

bæredygtighedsområdet.  

 

4. Kriterier for værtsby til DM-ugen 
 

Bestyrelsen drøftede udvælgelseskriterier for værtsbyer til DM-ugen.  

 

DIF står over for at skulle finde en værtsby til DM-ugen, når den 

nuværende toårige aftale for 2022 og 2023 med Aalborg Kommune 

udløber. For at blive udvalgt som værtsby til DM-ugen er der en række 
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kriterier, der skal opfyldes, samt en proces de respektive byer skal 

igennem for at blive udvalgt. 

 

Udvælgelsesprocessen består af tre faser: 

 

1) Identificering af interesserede værtsbyer 

 

Indledende kontakt i form af at en interesseret værtsby henvender sig til 

DIF Event, eller DIF Event kontakter potentielle emner. 

 

Der aftales et indledende møde – gerne i kombination med et site visit – 

hvor DM-ugen, muligheder, faciliteter og årstal drøftes. 

 

2) Rating af potentielle værtsbyer 

 

De potentielle værtsbyer rates på en række kriterier, herunder 

• Bæredygtighed 

• Lokale klubber 

• Faciliteter 

• Eventerfaring 

• Geografi og infrastruktur 

• Centre Court(s) 

• Varigt aftryk 

 

3) Udvælgelse af værtsby 

 

På baggrund af møder med de potentielle værtsbyer og den efterfølgende 

score udarbejder sekretariatet for DM-ugen en indstilling til bestyrelsen, 

som herefter træffer den endelige afgørelse og værtsby. 

 

Bestyrelsen godkendte proces og tildelingskriterier for valg af værtsby 

til DM-ugen.  

 
5. Kulturministeriets Parasportspris 

 
Bestyrelsen drøftede indstilling af kandidat til Kulturministeriets 

Parasportspris. Bestyrelsen godkendte indstillingen, der vil blive 

fremsendt til Kulturministeriet den 9. oktober.  

 

6. Sager fra kommercielle fitnesscentre til 
motionsdopingnævnet 

 
Bestyrelsen drøftede indstilling til, at dopingsager fra kommercielle 

fitnesscentre fremover appelleres til Motionsdopingnævnet. 

 

DIF’s Appelinstans har ønsket, at afgørelser fra kommercielle 

fitnesscentre ikke længere skal kunne appelleres til DIF’s Appelinstans. 

Det foreslås, at disse appelsager fremover skal indbringes for idrættens 
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fælles Motionsdopingnævn. DGI og Firmaidrætten indstiller ligeledes til 

deres respektive bestyrelser, at ændringen godkendes.  

 

Bestyrelsen godkendte, at dopingsager fra de kommercielle 

fitnesscentre fremover skal appelleres til Motionsdopingnævnet. 

 

Motionsdopingsamarbejdsudvalget koordinerer det videre arbejde med 

omlægningen, herunder ændringer til motionsdopingreglementet og 

dialogen med Kulturministeriet om eventuel ændring af bekendtgørelse 

om fremme af integritet i idrætten.  

 

Det forventes, at ovenstående kan træde i kraft pr. 1. januar 2023. 

 

SAGER TIL ORIENTERING  
 

7. Bestyrelsesplanlægning  
 

På bestyrelsesseminaret i august blev det besluttet, at administrationen 

skulle give en kort redegørelse for, hvad der ligger i ”pipelinen” af større 

sager i den kommende tid (to-tre måneder). 

 

Adm. Dir. Morten Mølholm redegjorde for de større idrætspolitiske sager i 

den kommende tid, herunder energikrisens påvirkning på idrætten, 

Ruslands mulige tilbagevenden til idrætten samt det forestående fælles 

bestyrelsesmøde mellem DIF og DGI om det videre arbejde med Bevæg 

dig for livet. Afslutningsvis redegjorde han for de større sager, som 

forelægges bestyrelsen på de næste bestyrelsesmøder, herunder bl.a. 

DIF’s beskæftigelsesindsats, DIF’s klimaindsats, moderniseringen af IH, 

undersøgelse af spiseforstyrrelse, status på strategiaftaler og 

internationale temadrøftelse mfl.  

 

8. Kirkbi-midler 
 
Bestyrelsen blev orienteret om de seneste uddelinger af Kirkbi-midler. 

 

Siden bestyrelsen blev orienteret sidst, er der blevet bevilliget 1,4 mio. kr. i 

direkte atletstøtte og ca. 780 tkr. til talentudvikling.  

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 

9. Bevæg dig for livet 
 

Bestyrelsen drøftede Bevæg dig for livet. En skriftlig orientering forelå 

inden mødet.  

 
10. Meddelelser fra formanden 
 

Formandens skriftlige orientering forelå inden mødet. 
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Formanden orienterede endvidere om Play the Games’ udspil til en 

international idrætspolitik.  

 
11. Meddelelser fra direktøren  
 

Direktørens skriftlige orienteringer forelå inden mødet. 

 

Direktøren orienterede endvidere om DIF’s udmelding om, at IOC ønsker, 

at Rusland vender tilbage til idrætten og vores fælles, nordiske 

modreaktion herpå.   

 

12. Meddelelser fra bestyrelsen 
 

Orienteringen forelå skriftligt inden mødet. 

 

Thomas Bach orienterede om en ny sammenslutning af idrætsråd –  

Danske Idrætsråd & Samvirker (DIS).  

Jens Hornemann orienterede om arbejdet med supplerende regnskab for 

DIF.  

Kenneth Plummer orienterede om tilførsel af midler til idrætten i 

København ift. budgetforliget i Københavns Kommune.  

Asger Mølgaard orienterede om ansættelsen af en 

sekretariatsmedarbejder til Atletkomiteen.  

Christian Pedersen orienterede om udfordringer med manglende 

arbejdskraft i IKC.  

Thomas Bach orienterede om årsmøde i DAF.  

Jette Albinus orienterede om det kommende møde i 

udelukkelsesnævnet.  

Rikke Rønholt orienterede om arbejdet med at være frivillig i 

Udviklingsudvalget og om en stor efterspørgsel om at deltage i udvalget.  

Thomas Christensen orienterede om DBU’s arbejde med frivillighed. Han 

orienterede endvidere om fanproblematikken i fodbold og de initiativer, 

der tages i fodbolden og på Christiansborg.  

Frans Hammer orienterede netværk for internationale idrætspolitikere 

fra andre NOC’er.  

 
12.1.1. Orientering om kommende arrangementer – 

formanden 
 

09/10                 Veteranmatch Randers 

10/10                 Nordisk møde vedr. ANOC 2022 (Teams) 

10/10                 Kaffemøde Anne Engdal Stig Christensen, TV 2  

10/10                 VIP reception VM kørestolsrugby 

10/10                 BDFL visionskommuneseminar DIF|DGI 

11/10                 Statusmøde TBA og FHH (Teams) 

11/10                 Møde ledelsessekretariatet vedr. formandsmøde Herning 

11/10                 Statusmøde MMH 



 

 

SIDE 7 AF 7 

PROTEKTOR 

HENDES MAJES TÆT DRONNINGEN 
 

 

11/10                 Forbundsmøde Bueskydning Danmark (47/62) 

12/10                 Forbundsmøde KFUM Idrætsforbund (48/62) 

12/10                 Parasport Danmark netværksarrangement VM kørestolsrugby 

13/10                 Møde RLI vedr. kommerciel arbejdsgruppe 

14-22/10           ANOC generalforsamling 2022, Seoul 

18/10                 Statusmøde TBA og FHH (Teams) 

23/10                 Denmark Open, Badminton Danmark 

25/10                 Statusmøde TBA og FHH (Teams) 

26/10                 Statusmøde MMH 

26/10                 Møde Jens Bangsbo, Copenhagen Center of Team Sports and Health 

26/10                 Forbundsmøde Dansk Faldskærms Union (49/62) 

26/10                 Frokostmøde Henrik Puggaard, FHH, MMH og PBR 

31/10                 Møde Maria Gjerding, Danmarks Naturfredningsforening 

01/11                 Statusmøde TBA og FHH (Teams) 

01/11                 Aalborg Sportshøjskole 40 års jubilæum 

02/11                 Forbundsmøde Dansk Styrkeløft Forbund (50/62) 

02/11                 Statusmøde MMH 

03/11                 Bestyrelsesmøde Danske Spil 

03/11                 Forbundsmøde Dansk Klatreforbund (51/62) 

03/11                 Forbundsmøde Dansk Curling Forbund (52/62) 

05/11                 DGI Årsmøde 

05/11                 DMI e-sportsstævne 

07/11                 Statusmøde MMH 

08/11                 Statusmøde TBA og FHH (Teams) 

08/11                 DIF bestyrelsesmøde 8-2022 

 
13. Evt.  

 


