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REFERAT DEN 19. JANUAR  

EKSTRAORDINÆRT MØDE I BESTYRELSEN   

 

FORUM BESTYRELSEN 

Mødenr.: Ekstraordinært b-møde 

Mødedato: Den 28. januar   

Mødestart: 17:00 

Mødested: Teams   

Referent: AAK 

Deltagere: Bestyrelsen og chefgruppen.  

 

  

  

SAGER TIL BESLUTNING  

 

1. Strategiaftaler 2022-2025 

 

Bestyrelsen fortsatte efter bestyrelsesmødet den 26. januar 

behandlingen af forbundenes indleverede strategispor. Faciliteringen 

blev foretaget af udviklingschef Karin Ingemann samt teamleder for 

Bredde og Motion Mikkel Nørtoft og teamleder for Organisation og 

Ledelse Martin Borch.  

 

DIF Udvikling sekunderet af DIF PA og DIF’s Ledelsessekretariat indledte 

mødet med at adressere en række områder, som bestyrelsen 

efterspurgte uddybning af tilgangen til ved seneste b-møde. Det gjaldt 

det sociale, det internationale og det digitale område. 

 

Bestyrelsen manifesterede inddelingen af forbundene i fire kategorier, 

som beskriver de økonomiske rammer inden for hvilke, forbundet kan 

forvente at lande en strategiaftale. Disse er: 

  

1) Forbund, der besidder et stort potentiale, som har afleveret nogle 

ambitiøse og realistiske bud på måder at arbejde med DIF’s politiske 

program på. De forbund kan forvente en strategisk støtte der 

modsvarer deres økonomiske forventninger.  

 

2) Forbund, som også har et stort potentiale, og som også løfter nogle 

ansvarsområder for fællesskabet. De forbund kan forvente at en 

strategisk støtte, som er højere end den nuværende, men ikke helt så 

høj som forbundets ønsker.   

 



 

 

SIDE 2 AF 3 

 

PROTEKTOR   

HENDES MAJES TÆT DRONNINGEN   

 

PROTEKTOR   

HENDES MAJES TÆT DRONNINGEN   

 

 

3) Forbund, hvor de økonomiske forventninger ikke kan imødekommes, 

men hvor der alligevel er tale om vigtige områder for DIF-idrætten, 

således, at de kan forvente en støtte på det strategistøtte niveau, de 

får i dag.  

 

4) Forbund, som efter seneste strategiperiode efterlader noget at 

bevise, ikke udviser det ønskede ambitionsniveau el.lign., og som 

derfor vil skulle se frem til at få et mindre strategibeløb fremover.  

 

Det var bestyrelsens vurdering, at inddelingen i de fire kategorier fagligt 

set giver rigtig god mening. Bestyrelsen gjorde sig klart, at fordelingen af 

midler denne gang i forhold til for fire år siden er vanskeligere. Dels fordi, 

ingen forbund for fire år siden gik ned i støtte og dels fordi, der sidste 

gang var et større beløb af disponere ud fra. Det kan ikke undgås, at nogle 

forbund går ned i støtte, og det vil selvfølgelig være til det enkelte 

forbunds ærgrelse. Derfor var bestyrelsen også tilfredse med at 

konstatere, at administrationens vurderinger var solidt fagligt funderede.   

 

Som på b-mødet den 26. januar var hensigten ikke at allokere økonomi på 

et detaljeret plan, men at lægge nogle generelle forventninger ned over 

forbundene. Inden for de vedtagne rammer, drøftes de endelige 

strategiaftaler på plads i foråret med vedtagelse på DIF’s 

bestyrelsesseminar i august 2021. 

 

På b-mødet blev strategispor for følgende 42 forbund behandlet: 

  

• Dansk Golf Union 

• Badminton Danmark 

• Danmarks Basketball Forbund 

• Dansk Arbejder Idrætsforbund 

• Dansk Boldspil-Union 

• Dansk Sejlunion 

• Dansk Ride Forbund 

• Triatlon Danmark 

• Dansk Judo og Ju-Jitsu Union 

• Floorball Danmark 

• Danmarks Cykle Union 

• Dansk Svæveflyver Union 

• Dansk Faldskærms Union 

• Parasport Danmark 

• Dansk Svømmeunion 

• Dansk Militært Idrætsforbund 

• Bordtennis Danmark 

• Dansk Tennis Forbund 

• Dansk Håndbold Forbund 

• Dansk Squash Forbund 
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• Dansk Atletik Forbund 

• Dansk Orienterings-Forbund 

• Dansk Amerikansk Fodbold Forbund 

• Danmarks Skiforbund 

• Danmarks Bowling Forbund 

• Dansk Skytte Union 

• Dansk Taekwondo Forbund 

• Dansk Karate Forbund 

• Danmarks Gymnastik Forbund 

• Dansk Fægte-Forbund 

• Volleyball Danmark 

• Danmarks Brydeforbund 

• Dansk Cricket-Forbund 

• Dansk Rugby Union 

• Den Danske Billard Union 

• Dansk Forening for Rosport  

• Dansk Petanque Forbund 

• Dansk Softball Forbund 

• Dansk Kegle Forbund 

• Dansk Vægtløftnings-Forbund 

• Danmarks Motor Union 

• Dansk Curling Forbund 

 

Overordnet set var bestyrelsen meget tilfreds med, at også den sidste del 

af forbundene både i processen og i de indleverede bud på spor over en 

bred kam har udvist et flot ambitionsniveau og tager ansvar for områder i 

DIF’s politiske program 2021-2024, som er vigtige for fællesskabet.  

 

Det blev bemærket, at forbundene umiddelbart efter b-møderne den 26. 

og 28. januar vil modtage besked om bestyrelsens behandling og dermed 

hvilket niveau, de kan forvente at skulle arbejde inden for i den 

kommende udarbejdelse af de endelige strategiaftaler.  

 

 


