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REFERAT 23. MAJ 2022 

 

MØDE I BESTYRELSEN  

FORUM  BESTYRELSEN 

Mødenr.: 04  

Mødedato: 5. maj 2022  

Mødestart: 17:00 - 20:00  

Mødested: Idrættens Hus, Mødelokale Preben Elkjær   

Referent: Rasmus Lyhne Ibsen  

Deltagere: Bestyrelsen, chefgruppen og Susan Hilden Otte under pkt. 0-4. 

Asger Fisher Mølgaard havde meldt afbud.  

 

0. Opfølgning på Bevæg dig for Livet-stormøde 

 

Bestyrelsen fulgte op på Bevæg dig for Livet-stormøderne i Kolding og 

København på baggrund af en præsentation på mødet.  

 

På stormøderne blev bl.a. megatrends som sundhed, frivillighed og 

fællesskaber nævnt som tendenser, som DIF og DGI med fordel kan 

samarbejde om.  

 

Bestyrelsen synes, at det havde været nogle meget konstruktive 

stormøder, hvor man på tværs af organisationer og niveauer mødtes for 

at drøfte fremtiden for Bevæg dig for livet.  

 

Ift. drøftelsen om megatrends var bestyrelsens fokus for det fremtidige 

samarbejde i Bevæg dig for livet på at arbejde videre med et samarbejde 

om de frivillige fællesskaber i idrætten. Dette vil bestyrelsen drøfte med 

DGI’s hovedbestyrelse på et fælles bestyrelsesmøde den 7. juni.  

 

Drøftelsen i bestyrelsen er et led i processen for at udarbejde en 

udviklingsplan for Bevæg dig for livet efter 2024.  

  

SAGER TIL BESLUTNING  

 

1. Opfølgning på strategiaftaler for 2021 

 

Bestyrelsen drøftede opfølgning på strategiaftaler.  

 

Som led i DIF’s tilsyn med DIF’s 62 specialforbunds arbejde med de i alt 212 

strategispor i 2021 i den nu overståede strategiperiode er der foretaget 

en overordnet vurdering af forbundenes arbejde med deres indfrielse af 

proces- og resultatmål med udgangspunkt i deres selvevalueringer. 
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Der er en række spor hos flere forbund, hvor man ikke er kommet i mål. Det 

vurderes dog, at forbundene, på trods af Covid-19, har arbejdet loyalt med 

at indfri målene i det omfang, det har været muligt på trods af pandemien, 

skiftende nedlukninger og efterfølgende mangel på frivillige og 

medlemstilbagegang. Der var i alt 58 vækstspor fordelt på knap 40 

forbund. Flere forbund har haft flere vækstmål fx både inden for børn og 

unge, voksne eller særlige målgrupper. En stor del af disse spor blev hårdt 

ramt af Covid-19, hvor det ikke var muligt at gennemføre de planlagte 

aktiviteter. Det skal dog bemærkes, at der er forbund, der på trods af 

manglende målindfrielse alligevel er lykkedes med en fremgang i 

medlemstal fra 2019 til 2020 set i forhold til CFR. 

 

Ud af de i alt 192 strategispor (minus BDFL samt TD-spor) er der cirka 50 

forbund, som nævner Covid-19 som direkte årsag til manglende 

målindfrielse i et eller flere spor. Det er dog gennemgående i flere af 

evalueringerne fra specialforbundene, at de ikke har kunnet gennemføre 

planlagte aktiviteter. Der har været brugt mange ressourcer på 

kommunikation målrettet foreninger og medlemmer samt håndtering af 

Covid-19 forespørgsler.  

 

En række af indsatserne forsætter over i den nye strategiperiode, der 

startede ved årets begyndelse. Der har fra DIF’s administration derfor 

været opmærksomhed på, at forbundene fik evalueret egen indsats for 

2021 dels med et fokus på, hvad der fungerede godt i den forrige periode, 

dels hvad der udfordrede forbundene i at realisere deres mål.  

 

Det er bestyrelsens vurdering, at forbundene – i det omfang Covid-19 og 

nedlukningerne tillod det – har arbejdet loyalt med at indfri de besluttede 

resultat- og procesmål for det forgangne år.  

 

Bestyrelsen tog således afrapporteringen til efterretning.   

 

2. Ansøgning om vækstmidler fra Dansk Sejlunion 

 

Bestyrelsen drøftede ansøgning fra Dansk Sejlunion.  

 

Dansk Sejlunion har fremsendt en ansøgning med målsætningen om 

skabe voksenvækst i de danske sejlklubber. Dansk Sejlunion blev i 2021 

bevilliget et pilotprojekt (500.000 kr.) til at afdække potentialer og 

barrierer for voksenvækst samt udvikling af løsninger til at indfri 

målsætningen om flere voksne sejlere. 

 

Dansk Sejlunions pilotprojekt peger på, at der et stort potentiale for 

voksenvækst i segmentet 25-59 år, og at der er et behov for bedre 

fastholdelse af voksenmedlemmer i alderen 40+. En barriere for 

voksenvækst i klubberne er manglende kapacitet (sejler-skolerne 

er fyldte), og at det i mange områder kan være svært at få en havneplads 

til at udvide kapaciteten af både. Derfor er der behov for at udnytte den 
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eksisterende kapacitet bedre, uden at det kræver omfattende merarbejde 

fra klubberne. Dansk Sejlunion har på basis heraf testet, hvordan de kan 

udnytte en app til at tilbyde nye sejlere adgang til sejlklubbernes services 

- en slags sejlsportens go-more, hvor brugere får adgang til leje af 

klubbens både, viden om sejlads og et nyt community for sejlere.  

 

Dansk Sejlunion ansøger om 2.500.000 kr. til at gå videre med udviklingen 

af en digital platform. Målet med bevillingen er at skabe en stærk digital 

platform for sejlere i Danmark, så klubbernes kapacitet udnyttes bedre, og 

de dermed kan absorbere nye medlemmer.  Dansk Sejlunion har en 

målsætning om en medlemsvækst på 10.000 nye, betalende medlemmer i 

sejlklubberne i en periode på 48 måneder, 

 

Bestyrelsen godkendte Dansk Sejlunions ansøgning og bevilligede i alt 

3.000.000 kr. (inklusive de 500.000 kr. til pilotprojektet).  

 

3. DIF’s anti-matchfixingstrategi 2022-24 

 

Bestyrelsen drøftede oplæg til matchfixingstrategi 2022-2024.   

 

DIF’s nuværende strategi på antimatchfixing-området er udløbet. DIF’s 

Matchfixingsekretariat har derfor udarbejdet udkast til en opdateret 

strategi, der beskriver DIF’s kommende års forebyggelsesindsatser og 

DIF’s holdning til udvalgte tematikker.  

 

Strategien indeholder fire fokusområder:  

 

• Kortlægning af omfanget af matchfixing og uetisk betting-

adfærd i dansk eliteidræt.  

 

• Etablere en integrity-officer ordning for klubber/foreninger i 

udvalgte ligaer.  

 

• Inddrage spillebranchen yderligere i indsatsen med at få afbødet 

de negative effekter af væddemål.  

 

• Fremtidens samarbejde om bekæmpelse af matchfixing i dansk 

idræt i regi af Den Nationale Platform mod Matchfixing.  

 

Bestyrelsen bemærkede, at strategien også skal have fokus på 

matchfixing i en international kontekst samt en øget dialog med eksterne 

samarbejdspartnere inden for idrætten - fx Divisionsforeningen. 

Administrationen vil på baggrund af bestyrelsens bemærkninger sende 

den reviderede strategi i skriftlig høring med henblik på bestyrelsens 

godkendelse.    

 

4. Nye aftaler i Bevæg dig for Livet-regi 
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Bestyrelsen drøftede nye aftaler for Bevæg dig for livet Tennis og Bevæg 

dig for livet Svømning. 

 

Projektbeskrivelsen for Bevæg dig for livet Tennis indeholder en 

fortsættelse af kendte og effektive indsatser, herunder:  

 

• DGI tennis og DTF fastholder egenfinansieringsniveauet fra den 

forrige periode.  

 

• Der er fokus på forankring indsatserne.  

 

 

• Der er opsat mål for tilfredshed/fastholdelse. 

 

 

• DGI tennis og DTF arbejder på en fælles kontingentstruktur for 

klubberne i 2023. 

 

 

Projektbeskrivelsen for Svømning indeholder både mål ift. 50%-og 75%-

målsætningen, herunder:  

  

• Der er fokus på samarbejde med visionskommunerne. 

 

• DGI og Svøm fastholder niveauet fra den foregående 

projektperiode ift. finansiering.  

 

• Medlemsomkostningen går fra 1.576 kr. i foregående 

projektperiode til 1.200 kr. i den nye.  

 

• Derudover har samarbejdet med en delt projektledelse vist sig at 

fungere effektivt og i en god gænge for arbejdsdeling.  

 

Bestyrelsen godkendte aftalerne med bemærkning om, at Tennis-aftalen 

skal have en bedre kobling til Cubion evalueringen.  

 

5. Kulturministeriets idrætspris 

 

Bestyrelsen indstillede Thy Cablepark, Lykkeliga og Herrelandsholdet i 

Fodbold til Kulturministeriets Idrætspris.  

 

Bent Clausen deltog ikke under behandling af dette punkt.  

   

6. Udpegninger til bevillingsnævn og udelukkelsesnævn 

 

Bestyrelsen drøftede, hvem der udpeges til bevillingsnævnet og 

udelukkelsesnævnet som følge af Bent Clausens udtrædelse af DIF’s 

bestyrelse. 
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Bestyrelsen udpegede Jette Albinus til Udelukkelsesnævnet samt Thomas 

Christensen som suppleant til Udelukkelsesnævnet.  

 

Bestyrelsen udpegede Thomas Christensen som medlem af 

Bevillingsudvalget.  

 

SAGER TIL ORIENTERING 

 

7. Sport One Danmark 

 

Lukket punkt.  

 

[10 min.] 

 

8. Uddeling af Kirkbi-midler 

 

Bestyrelsen blev orienteret om uddeling af Kirkbi-midler. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 

9. Drejebog for årsmøde 2022 

 

Drejebogen blev godkendt af bestyrelsen.  

 

10. Bevæg dig for Livet 

 

Bestyrelsen tog den skriftlige orientering af Bevæg dig for Livet til 

efterretning.  

 

11. Meddelelser fra formanden 

 

Formandens skriftlige orientering forelå inden mødet. Bestyrelsen tog 

orienteringen til efterretning.  

 

12. Meddelelser fra direktøren  

 

Direktørens skriftlige orienteringer forelå inden mødet. Bestyrelsen tog 

orienteringen til efterretning.  

 

 

13. Meddelelser fra bestyrelsen 

 

Orienteringen forelå skriftligt inden mødet. 

 

Jette Albinus orienterede om generalforsamling i Dansk Svømmeunion.  
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Frans Hammer orienterede om arrangement med unge politikere ifm. 

Grand Depart.  

 

Bent Clausen orienterede om interview med Idrætsmonitor.  

 

Hans Natorp orienterede om møde i Idrættens Medieudvalg.  

 

Rikke Rønholt orienterede om Udviklingsudvalgets tur til Ungdomsøen. 

Rikke orienterede endvidere om indtræden i 2030-panel.  

 

Christian Pedersen orienterede om, hvordan vi kan synliggøre DIF’s 

indtjening noget bedre i de fremtidige regnskaber.   

 

13.1.1. Orientering om kommende arrangementer – 

formanden 

 

06/05                 Møde BSB vedr. DIF årsmøde 

06/05                 Forbundsmøde Danmarks Cykle Union (25/62) 

06/05                 Forbundsmøde Dansk Kickboxing Forbund (26/62) 

06/05                 Møde idrættens regionsrepræsentanter 

06/05                 DIF fællesmøde 

07/05                 DIF årsmøde 

09-11/5             European Days of the French NOC 

10/05                 Statusmøde TBA og FHH (Teams) 

11/05                 Møde TBA og FHH 

12/05                 Forbundsmøde Dansk Kano og Kajak Forbund (27/62) 

12/05                 Housewarming Rud Pedersen & King Street 

14/05                 Outdoor Sportscamp veteraner, DIF Soldaterprojekt 

17/05                 Statusmøde TBA og FHH (Teams) 

17/05                 DFHO årsmøde - paneldebat 

17/05                 Månedsmøde DIF | DGI formandskab og direktion 

17/05                 Formøde DGI/DIF inden politisk møde i Verdensby i bevægelse 

18/05                 Bikubenfonden summit - anbragte unge godt følgeskab ind i 

voksenlivet 

19/05                 Møde DOSB præsident Thomas Weikert 

20/05                 Møde Maritim Kulturarv 

23/05                 Borgmestermøde Københavns Kommune - Verdensby i bevægelse 

24/05                 Statusmøde TBA og FHH (Teams) 

30-31/05           EOC Rom-kontor 

30/05                 Møde EOC præsident Spyros Capralos 

30/05                 Flame of Peace Lighting Ceremony , EYOF 2022 

01/06                 Forbundsmøde Dansk Orienterings-Forbund (28/62) 

02/06                 MØDE DIF internationale politisk netværk I 

04/06                 Lykkeliga 

06/06                 Royal Run 

07/06                 Statusmøde TBA og FHH (Teams) 

07/06                 Fælles bestyrelsesmøde DIF|DGI 

08/06                 Fri 
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09-10/06           Bestyrelsesseminar Danske Spil 

10-11/06           EOC generalforsamling 2022, Skopje 

14/06                 Statusmøde TBA og FHH (Teams) 

14/06                 Bestyrelsesmøde Brøndbyhallen 

14/06                 DIF bestyrelsesmøde 5-2022 

 

14. Evt.  

 

 


