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REFERAT 13. DECEMBER 2021 

MØDE I BESTYRELSEN   

FORUM BESTYRELSEN 

Mødenr.: 08 

Mødedato: 9. november 

Mødestart:  Kl. 17:00 

Mødested: Idrættens Hus, Mødelokale: Preben Elkjær  

Referent: RLI 

Deltagere: Bestyrelsen og chefgruppen.  Afbud fra Bent Clausen og Karin Ingemann. Susan 

Hilden Otte deltog under punkt 1. Martin Borch deltog som stedfortræder for 

Karin Ingemann. Lasse Lyck deltog under punkt 6.   

 

SAGER TIL BESLUTNING  

 

 

1. Evaluering af Bevæg dig for Livet  

 

Bestyrelsen blev orienteret om de overordnede linjer i den netop 

gennemførte evaluering af Bevæg dig for Livet.  Derudover blev 

bestyrelsen i forlængelse af evalueringen orienteret om det 

igangværende arbejde omkring modeller for 

visionskommunesamarbejdet.  

 

Bestyrelsen besluttede, at der på det fælles bestyrelsesmøde med DGI 

den 7. december skal være fokus på evalueringen holdt op imod de 

oprindelige mål for BDFL, samt at de to bestyrelser skal komme med den 

overordnede retning til de videre drøftelser af forankringen af BDFL.  

 

Næstformand, Thomas Bach, vil sammen med direktør, Morten Mølholm 

og programleder, Susan, Hilden Otte, holde et oplæg om BDFL generelt 

for DIF’s bestyrelse forud for det fælles bestyrelsesmøde med DGI.   

 

2. Skoleidrætspolitisk Forum  

 

Bestyrelsen godkendte, at DIF-administrationen får mandat til at 

udforme et nyt kommissorium for Skoleidrætspolitisk Forum, hvor 

politikerne i DIF, DGI og Dansk Skoleidræt som udgangspunkt mødes 

én gang årligt. Administrationen vil være ansvarlig for den daglige 

koordinering med DGI og Dansk Skoleidræt på skoleområdet og drøfte 

politiske holdninger med bestyrelsen. 

 

Bestyrelsen besluttede endvidere, at der skal udpeges en DIF’s 

repræsentant i forummet, der i øvrigt også varetager det politiske fora på 

skole- og institutionsområdet. Dette kommer til at foregå skriftligt.  



 

 

SIDE 2 AF 6 

PROTEKTOR  

HENDES MAJES TÆT DRONNINGEN  

 

 

 

3. Transkønnede, interkønnede og non-binæres inklusion i 

idrætten  

 

Bestyrelsen drøftede transkønnede, interkønnede og non-binæres 

inklusion i idrætten pba. den nedsatte arbejdsgruppes præsentation af 

en rapport og anbefalinger på området.  

 

I rapporten giver DIF syv råd til, hvordan man kan arbejde med dilemmaer 

inden for området:  

 

• Afdæk hvor ”kønnet” idrætten er? 

• Adgang for alle i herreidræt.  

• I bredde- og motionsidræt bør inklusion være tungtvejende.  

• Tag stilling til hvornår og hvordan kvalifikation til 

kvindekategorien skal finde sted. Orienter jer i forhold til 

internationale forbunds- og IOC-regler.  

• Blandt børn og unge bør inklusion være tungtvejende.  

• Udarbejde en inkluderende politik og kultur og sprog i idrætten.  

• I kvindernes eliteidræt bør lige og fair konkurrence være 

tungtvejende.  

 

Bestyrelsens anbefaling er, at specialforbundene træffer de endelige 

beslutninger i hver enkelt idræt, idet de transkønnede, interkønnede og 

non-binære ikke er en homogen gruppe, der deler karakteristika, dels er 

der naturligvis også forskel på de respektive idrætter.  

 

Bestyrelsen havde på baggrund af rapporten en række bemærkninger, 

fsva. ekstra fokus på de unge, undgå at tale om eksklusion i eliteidrætten, 

da der ikke er tale om, at alle har en ret til at dyrke eliteidræt samt fokus 

på at finde nye formater i idrætten, der er inkluderende for flere 

forskellige grupper i samfundet. I forlængelse af bestyrelsens 

bemærkninger vil bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde have en 

opfølgende drøftelse af transkønnede, interkønnede og non-binæres 

inklusion i idrætten.   

 

4. Økonomi  

 

På budgetmødet den 8.-9. oktober blev DIF’s budgetudkast for 2022 

fremlagt, og de væsentligste pointer blev i den sammenhæng fremhævet 

for repræsentantskabet. Bestyrelsen er af den klare opfattelse, at der på 

budgetmødet var bred opbakning til det fremlagte 

budgetudkast. Bestyrelsen vedtog budgettet, som det var udsendt til og 

fremlagt for repræsentantskabet. 

 

5. Initiativpuljen  
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Bestyrelsen drøftede ansøgninger til Initiativpuljen fra henholdsvis 

Dansk Atletik Forbund, Dansk Svømmeunion samt en samling af 

forskellige specialforbund og DIF. 

 

Bestyrelsen godkendte at tildele 447.000 kr.  til DIF m.fl. til projektet, 

”Afdækning af gode idrætsmiljøer for drenge.” 

 

Efter grundige drøftelser valgte bestyrelsen ikke at godkende 

henholdsvis Dansk Atletik Forbunds projektet, ”Digital 

organisationsudvikling” samt Dansk Svømmeunions projektet, ”Moderne 

digitalisering platform”. Bestyrelsen vil tilskrive begge forbund med en 

grundig begrundelse for afslaget.  

 

6. Idrættens klimaaftryk  

 

Bestyrelsen drøftede idrættens klimaaftryk, herunder en 

forundersøgelse foretaget af Naboskab.  

 

Forundersøgelsen undersøger beregning af CO2-aftryk  

fordelt på fire kategorier: El, vand og varme, Affald, Indkøb og 

Transport undersøgt i fire foreninger.  

 

Undersøgelsen konkluderer, at:  

 

• Bæredygtighed er ikke et strategisk eller praktisk 

indsatsområde i foreningerne. 

• Bæredygtighed sættes lig dét, der er rentabelt. 

• Indtil videre oplever foreningerne ingen efterspørgsel på grønne 

tiltag fra deres medlemmer eller besøgende. 

• I ingen af foreningerne er der affaldssortering for medlemmer 

og brugere. 

 

Derudover er den store udfordring i foreningslivet, fsva. CO2-aftryk el, 

vand og varme og transport.  

 

Bestyrelsen besluttede at give DIF’s administration mandat til at 

igangsætte et arbejde for, i samarbejde med forbund og eksterne 

aktører, at foreslå og udvikle konkrete anbefalinger for, hvordan 

foreninger kan reducere deres klimaaftryk på baggrund af bl.a. 

forundersøgelsens resultater og anbefalinger.  

 

7. Bestyrelsens konstituering – 2. drøftelse  

 

Bestyrelsen fulgte op på de indledende drøftelser i oktober på baggrund 

af opdateret materiale.  

 

Bestyrelsen godkendte den nye kontaktpersonsordning, der vil blive 

offentliggjort på et møde med specialforbundene. Bestyrelsen lagde 
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vægt på at være opsøgende overfor specialforbundene med respekt for, 

at kontaktpersonsordningen skal udfyldes individuelt og på 

bestyrelsesmedlemmernes egne præmisser.  

 

Bestyrelsen vil få tilsendt oversigten over specialforbundsformændene 

d.d.  

 

8. Nationale udtagelseskriterier og kvalifikationskrav til Vinter-

OL i Beijing 2022 

 

Bestyrelsen drøftede nationale udtagelseskriterier og kvalifikationskrav 

til Vinter-OL i Beijing 2022. 

 

Bestyrelsen godkendte de nationale udtagelseskriterier og 

kvalifikationskrav for curling – par mix.  

 

SAGER TIL ORIENTERING  

 

9. Bevæg dig for Livet 

 

Bestyrelsen tog Bevæg dig for Livet orienteringen til efterretning.  

 

10. Meddelelser fra formanden 

 

Formandens skriftlige orientering forelå inden mødet. 

 

Formanden orienterede endvidere om skitse for formandsmødet i 

Herning.  

 

11. Meddelelser fra direktøren  

 

Direktørens skriftlige orienteringer forelå inden mødet. 

 

Direktøren orienterede endvidere om, at Dansk Padel Forbund har 

indklaget DIF for etisk komite. Endvidere blev der orienteret om arbejdet 

med forberedelsen af OL i Paris, fsva. vores gæsteoperation. 

Afslutningsvis blev der orienteret om arbejdet med Kirkbi-aftalen og 

seneste nyt om Corona-situationen.  

 

12. Meddelelser fra bestyrelsen 

 

Orienteringen forelå skriftligt inden mødet. 

 

12.1. Orientering fra udvalg og bestyrelse 

 

Asger Mølgaard orienterede om den igangværende valgproces for 

Aktivkomiteen.   
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12.1.1. Orientering om kommende arrangementer – 

formanden 

 

10/11                 Møde Maria Reumert Gjerding og Lars Midtiby, Danmarks 

Naturfredningsforening sammen med MMH, DOA og MIC 

11/11                 Statusmøde MMH 

11/11                 Teamsmøde Philippe Furrer vedr. Smart Cities and Sport 

Summit   

12/11                 Møde Ole Egholm, Dansk Padel Forbund 

12/11                 Møde med Israels ambassadør David Akov 

12/11                 DBU herrelandskamp Danmark – Færøerne 

13/11                 Dansk Firmaidrætsforbund repræsentantskabsmøde 

13-14/11           DKF årsmøde og jubilæumsgalla 

15/11                 Forbundsmøde DGU (5/62) 

16/11                 Statusmøde TBA og FHH (Teams) 

16/11                 Møde Kasper Hvidt, Astralis sammen med FHH 

17/11                 Møde Jonas Keiding Lindholm og Martin Pedersen, 

Ombold sammen med MMH og MIC 

17/11                 Statusmøde MMH 

17/11                 Forbundsmøde DHU (6/62) 

18/11                 Møde Pia Holmen 

18/11                 Møde Frederik Byskov og Rico Corneliussen, Esport 

Danmark sammen med FHH 

18/11                 Dialogmøde modernisering af medlemsbegrebet 

19/11                 Møde Jens Sejer Andersen, Play the Game og Kasper Sand 

Kjær, S vedr. DIF international strategi 

22/11                 Møde i DIF|DGI formandskab og direktion 

22/11                 Møde Fembanden vedr. udlodning 

22-23/11           Vært for besøg af IOC præsident Thomas Bach 

22/11                 DIF 125 års jubilæumsmiddag 

23-24/11           Smart Cities and Sport Summit   

23/11                 Statusmøde TBA og FHH (Teams) 

23/11                 Oplæg Smart Cities and Sport Summit: Building the next 

generation 

23/11                 Smart Cities and Sport Summit gallamiddag 

25/11                 Statusmøde MMH 

25/11                 Statusmøde Sport One DK 

26/11                 DFfR Award Night 

29/11                 Møde Alex Vanopslagh, LA sammen med MMH og MIC 

29/11                 Møde i dommerkomiteen Årets Sportsnavn 

29/11                 Møde Årets Fund, Politiken 

30/11                 Statusmøde TBA og FHH (Teams) 

30/11                 Møde Idrættens Medieudvalg 

30/11                 DIF Internationale Netværk 2 

01/12                 Møde i gruppen af udlodningsmodtagere 

01/12                 Møde Anders Ladekarl og Kirsten Marie Kristensen, Røde 

Kors sammen med MMH og MIC 
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02/12                 Møde Per Paludan Hansen og Carolina Maier, Dansk 

Folkeoplysnings Samråd sammen med MMH og MIC 

02/12                 Møde BSB 

02/12                 Månedsmøde TBA og FHH 

06/12                 LOA B-møde 

07/12                 Statusmøde TBA og FHH (Teams) 

07/12                 Møde Thorkild Olesen og Katrine Mandrup Tang, Danske 

Handicaporganisationer sammen med MMH og MIC 

07/12                 Fælles B-møde DIF|DGI 

08-11/12           Qatar VM besøg og nordisk konference sammen med 

DBU 

14/12                 Statusmøde TBA og FHH (Teams) 

15/12                 Møde Jakob Ellemann-Jensen, Jan E. Jørgensen og Stén 

Knuth, V sammen med MMH og MIC 

15/12                 Møde Søren Pape og Mai Mercado, K 

15/12                 Reception MMH 

16/12                 Månedsmøde DIF|DGI formandskab og direktion 

16/12                 DIF B-møde 9-2021 

 

13. Evt.  

 


