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REFERAT DEN 28. JANUAR 2022 

MØDE I BESTYRELSEN   

FORUM BESTYRELSEN 

Mødenr.: 01 

Mødedato: 25. januar 

Mødestart:  Kl. 17:00 

Mødested: Teams 

Referent: RLI 

Deltagere: Bestyrelsen og chefgruppen. Martin Bro (konsulent i DIF Udvikling deltog under 

pkt. 4).   

 

SAGER TIL BESLUTNING  

 

1. International temadrøftelse  

 

DIF’s bestyrelse havde en temadrøftelse af, hvordan DIF i fremtiden skal 

håndtere værtskaber i lande med udfordringer i forhold til demokrati og 

menneskerettigheder. 

 

Hen over sommeren og efteråret har der igen været en national debat 

om dansk idræts ansvar i forhold til deltagelse i internationale 

idrætsevents i lande, hvor der er udfordringer med demokrati og 

menneskerettigheder 

 

DIF’s bestyrelse afviser behovet for en nationalt forankret international 

strategi med regeringen for bordenden med henvisning til, at DIF i juni 

2021 lancerede en ny international strategi, der sætter rammerne for de 

mærkesager, som dansk idræt arbejder med at fremme internationalt 

frem mod 2025, og som eksplicit har fokus på, hvordan dansk idræt kan 

arbejde for, at lande med udfordringer i relation til demokrati og 

menneskerettigheder ikke bliver værter for store globale 

idrætsbegivenheder. 

 

Bestyrelsen drøftede indledningsvis DIF’s fremtidige tilgang til 

håndteringen af værtskaber i lande med problematiske relationer til 

demokrati og menneskerettigheder. DIF’s bestyrelse har inviteret en 

række organisationer som Amnesty International, Transparency 

International og Play the Game til at diskutere spørgsmålet med henblik 

på, at DIF i fremtiden kan agere på det bedst mulige og oplyste grundlag i 

forhold til at forfølge den politiske målsætning om, at lande med 

udfordringer i relation til demokrati og menneskerettigheder bliver 

forhindret i at være værter for store internationale idrætsevents, idet det 

skader værdien af disse events. 
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Bestyrelsen drøftede i forlængelse heraf, hvordan internationale 

standarder mv. – som fx det olympiske charter – kan bidrage til at løse 

ovenstående udfordringer. Endvidere understregede bestyrelsen, at DIF 

har en vigtig rolle som politisk rådgiver for vores specialforbund, når de 

optræder på den internationale idrætspolitiske scene. Der var også 

opbakning i bestyrelsen til at fortsætte vores internationale netværk 

med specialforbundene som et forum, hvor disse spørgsmål løbende 

tages op.  

 

DIF’s bestyrelse tog afslutningsvis stilling til, hvilke indsatser i DIF’s 

internationale strategi, der skal have prioritet i 2022. 

 

Bestyrelsen besluttede, at implementeringen af den internationale 

strategi i 2022 koncentreres om følgende indsatser: 

 

- Styrke indsatsen over for Udenrigsministeriet med henblik på 

samarbejde om bl.a. i) en fælles dansk sportsdiplomatistrategi samt ii) en 

fælles tilgang til promovering af udvalgte verdensmål. 

 

- Styrke DIF’s EU-arbejde, herunder via i) en tættere dialog med 

Kulturministeriet om EU's arbejdsplan for sportsområdet og de 

idrætspolitiske prioriteter for DK’s kommende EU-for-mandskab, ii) 

afsøge mulighederne for konkret EU-finansiering til eksempelvis DIF’s 

arbejde med klima- og bæredygtighed og iii) fremme DIF’s EU-politiske 

mærkesager over for bl.a. Kommissionen, danske EU-parlamentarikere 

og EOC’s EU-kontor. 

 

- Styrke dialogen med specialforbundene ift. at understøtte deres eget 

arbejde med de respektive internationale strategispor frem mod 2025. 

 

Bestyrelsen godkendte, at administrationen i forbindelse med 

bestyrelsesmødet i marts præsenterer et samlet oplæg til 

implementeringsplan for de enkelte spor i DIF’s internationale strategi 

frem mod 2025. 

 

2. Digitaliseringsstrategi 

 

Bestyrelsen fik en status om arbejdet med DIF’s digitaliseringsstrategi, 

herunder drøftelse af foreløbigt forslag til finansieringen af indsatsen. 

 

Arbejdsgruppen repræsenteret af Kenneth Plummer, Britta Riis og Frans 

Hammer præsenterede processen med udarbejdelsen af 

digitaliseringsstrategien, der indtil videre har indeholdt en lang række 

møder og workshops med arbejdsgruppen og udvalgte specialforbund, 

hvor der er blevet drøftet aspirationer for indsatsen, fokusområder og 

konkrete indsatser.  
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Bestyrelsen var enige i oplægget, hvor især konkrete indsatser inden for 

rådgivning af specialforbundene samt bedre fælles data på medlemmer 

og frivillige på tværs af DIF’s specialforbund er grundelementer i 

strategien. Bestyrelsen betonede også, at der skal arbejdes videre med 

kernefortællingen, og hvad specialforbundene får ud af DIF’s indsats 

inden for digitalisering samt modeller for, hvordan 

digitaliseringsindsatsen skal finansieres.  

 

Bestyrelsen gav i den forbindelse økonomiudvalget mandat til at arbejde 

videre med mulige finansieringsforslag, der skal drøftes i bestyrelsen 

igen, når den endelige strategi vedtages på bestyrelsesmødet i februar.  

 

3. Kriterier for initiativpuljen 

 

Bestyrelsen drøftede kriterier for initiativpuljen 2022, herunder to 

temaer, som DIF vil fokusere på i 2022 i forbindelse med uddeling af 

initiativpuljen til specialforbundene:  

 

Tema 1: Tilbage til idrætten og en styrket foreningsidræt 

Foreningsidrætten kommer til at spille en afgørende rolle for danskernes 

tilbagevenden til idrætten under og efter COVID-19. Aktuelt oplever store 

dele af DIF-idrætten, at der er udfordringer med at rekruttere frivillige 

tilbage i idrætten, hvilket har konsekvenser for både foreninger, 

eventarrangører og slutteligt den idrætsaktive. Dertil er der fortsat 

behov for et arbejde med at få medlemmerne tilbage til 

foreningsidrætten efter en lang periode, hvor deres tilknytning og 

oplevelser med idrætten har været mere sporadiske end vanligt. Derfor 

er det vigtigt med initiativer, som styrker foreningerne, og som sikrer en 

fortsat attraktion hos både medlemmer, frivillige og samarbejdspartnere. 

Hermed vil initiativer, som understøtter fx frivillighed, 

kompetenceudvikling, samarbejder eller brug af data om medlemmerne, 

og som tilmed formår at have en positiv indflydelse på flere foreninger, 

vægtes positivt. Ligeledes vurderes initiativer, som på anden vis formår 

at forbedre rammerne og forudsætningerne for at skabe moderne 

foreninger, som værende interessante. 

 

Tema 2: Nye typer af idrætsfællesskaber og lokale forenings-

samarbejder 

Vi lever i en kompleks tid med mange valg og midlertidige fællesskaber. 

Som et modsvar skaber idrætten og foreningslivet sammenhængskraft 

og grundlag for varige sociale relationer. Men det stiller også krav til, at 

DIF-idrætten skaber aktiviteter, idrætsfællesskaber og 

tilknytningsformer, som er attraktive, meningsfulde og passer til den 

enkeltes hverdag samt ønsker og behov ift. idrætsdeltagelse. I DIF 

arbejder vi for, at flere danskere bliver en del af idrætsfællesskaberne – 

både i og uden for foreningsidrætten. Derfor ønskes der med dette tema 

initiativer, der gennem forbundene eller foreningerne nytænker måden, 

hvorpå man som idrætsaktiv kan blive en del af idrætsfællesskaberne på 
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samt nye måder at etablere og understøtte idrætsfællesskaber. 

Ligeledes ønsker DIF med dette tema at sætte fokus på at skabe mere 

dynamik i foreningsidrætten gennem lokale samarbejder mellem 

foreningerne med henblik på at skabe en mere fleksible idrætsdeltagelse 

og/eller udnytte lokale drift- og udviklingsmuligheder på tværs i 

lokalområdet. Temaet relaterer sig til det igangværende arbejde med 

moderniseringen af DIF’s medlemsbegreb, hvor fællesskaber i og uden 

for foreningsidrætten samt en nytænkning af foreningsidrætten har 

bliver drøftet.  

 

Bestyrelsen godkendte de to temaer for initiativpuljen for 2022. Der er 

ikke fastsat beløb for temaerne, og specialforbundene kan stadig søge til 

initiativer, der ligger uden for temaerne med udgangspunkt i de tidligere 

fastlagt kriterier for initiativpuljen.  

 

Der udestår en drøftelse i bestyrelsen om yderligere et tema om 

digitalisering. Denne drøftelse tages i forbindelse med godkendelsen af 

DIF’s digitaliseringsstrategi på bestyrelsesmødet i februar.  

 

Der er i budgettet for 2022 afsat t.kr. 9.635 til initiativstøtte. 

 

4. DIF’s medlemsbegreb 

 

Bestyrelsen drøftede status på arbejdet med DIF’s medlemsbegreb. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen fra dialogmøderne til efterretning, 

herunder at det er et meget komplekst emne, der rører ved kernen af 

DIF’s virke. Bestyrelsen var enige i, at specialforbundenes ønske om at 

spille en større rolle som interesseorganisationer for deres respektive 

idrætter skal undersøges nærmere i den videre dialog.    

 

Bestyrelsen godkendte tidsplanen, hvor der arbejdes videre med flere 

dialogmøder med specialforbundene om DIF’s medlemsbegreb frem 

mod årsmødet 2023.   

 

Bestyrelsen gav mandat til, at administrationen arbejder videre med et 

forslag om at permanentgøre prøveordningen for enkeltpersons-

medlemsordningen på årsmødet i 2022.  

 

5. Årsmøde 2022 

 

Bestyrelsen drøftede udkast til dagsorden samt oversigt over valg til 

DIF’s årsmøde 2022.  

 

Bestyrelsen godkendte dagsordenen samt gav administrationen mandat 

til at tilspørge kandidater til råd og nævn om at genopstille.  

 

SAGER TIL ORIENTERING 
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6. Bevæg dig for Livet 

 

Bestyrelsen drøftede Bevæg dig for Livet i øvrigt på baggrund af en 

skriftlig orientering. 

 

7. Meddelelser fra formanden 

 

Formandens skriftlige orientering forelå inden mødet. 

 

8. Meddelelser fra direktøren  

 

Direktørens skriftlige orienteringer forelå inden mødet.  

 

Direktøren orienterede endvidere om omstrukturering i DIF, der vil blive 

offentliggjort den 26. januar.  

 

9. Meddelelser fra bestyrelsen 

 

Orienteringen forelå skriftligt inden mødet. 

 

9.1. Orientering fra udvalg og bestyrelse 

 

9.1.1. Udviklingsudvalget 

9.1.1.1. Første møde den 26. januar, hvor 

frivillighedsbegrebet bliver drøftet, 

herunder at få de frivillige tilbage til 

foreningerne efter Corona.   

9.1.2. Atletkomitéen 

9.1.2.1. Asger Mølgaard orienterede om valg 

af nye medlemmer til Atletkomiteen. 

Næste møde i Atletkomiteen vil der 

blive foretaget en konstituering, 

herunder valg af formand og 

repræsentant til DIF’s bestyrelse. 

Asger orienterede endvidere om 

forespørgsel fra Team Danmark om, 

hvad indholdet af den fælles 

ansættelse mellem DIF og Team 

Danmark til Atletkomiteen skal være.  

 

9.2. Evt. anden orientering 

 

Thomas Bach orienterede om kommende valg til Friluftsrådet, og 

hvordan DIF skal forholde sig til det.  

 

9.2.1. Orientering om kommende arrangementer – 

formanden 
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26/01                 Virtuelt fællesmøde med DIF 

specialforbund 

27/01                 Møde Niels Nygaard 

31/01                 Statusmøde SODK 

31/01-21/02    Vinter-OL Beijing 2022 

22/02                 Statusmøde TBA og FHH 

(Teams) 

23/02                 Middag Japans ambassadør i DK 

24/02                 Møde Søren Pape og Mai 

Mercado, K sammen med MMH og PBR 

24/02                 Forbundsmøde BTDK (6/62) 

24/02                 DIF B-møde 02-2022 

 

10. Evt.  


