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REFERAT DEN 27. OKTOBER 2020  

MØDE I BESTYRELSEN   

 

FORUM BESTYRELSEN 

Mødenr.: 7 

Mødedato: Den 2. oktober  

Mødestart: 16:00 

Mødested: Allan Simonsen, Idrættens Hus   

Referent: RLI 

Deltagere: Bestyrelsen og chefgruppen.    

 

  

  

SAGER TIL BESLUTNING 

 

 

1. Budgetmøde 2020 

 

Bestyrelsen drøftede budgetmødet 2020, herunder drejebogen samt 

mulige genopstillinger. Christian Pedersen, Lotte Büchert og Kenneth 

Plummer tilkendegav, at de ønsker at genopstille på årsmødet 2020. 

Dette bliver meldt ud på budgetmødet den 3. oktober.   

 

2. Modernisering af Idrættens Hus 

 

Bestyrelsen fik en orientering om planerne for moderniseringen af 

Idrættens Hus, herunder status for finansiering samt udkast til tegning af 

moderniseringen. Repræsentantskabet vil få en orientering på 

budgetmødet den 3. oktober.  

 

3. Diversitet 

 

Bestyrelsen drøftede diversitet på baggrund af de forbundsreaktioner, 

der har været i den afholdte møderække mellem DIF’s bestyrelse og 

specialforbundene.  

 

Bestyrelsen drøftede en model, hvor forbundene fra strategiperiodens 

start, dvs. budgetåret 2022, ikke bliver PL-reguleret i deres strategiske 

støtte. I stedet vil reguleringsmidlerne blive anvendt til at belønne de 

forbund, der er lykkedes med diversitetsmålsætningen.  

 



 

 

SIDE 2 AF 4 

 

PROTEKTOR   

HENDES MAJES TÆT DRONNINGEN   

 

PROTEKTOR   

HENDES MAJES TÆT DRONNINGEN   

 

 

Det økonomiske råderum der skabes ved denne model, skal tildeles 

forholdsmæssigt til alle de forbund, der er lykkedes med 30/70 

målsætningen. Specialforbundene har 2021, 2022, og 2023 til at lave op til 

målsætningen. Fra 2024 vil de opsparede midler blive fordelt.  

 

Bestyrelsen besluttede at præsentere modellen for specialforbundene på 

budgetmødet.  

 

4. SUP i DK 

 

Bestyrelsen drøftede DIF’s stillingtagen til den danske organisering i 

lyset af CAS’ afgørelse om SUP’ens internationale organisatoriske 

tilhørsforhold. 

 

Bestyrelsen besluttede at fastholde sin beslutningen om at sætte SUP’en 

fri, og at SUP’ens udvikling i et deltager/bredde-perspektiv støttes af DIF, 

jf. bestyrelsens beslutning herom 25. februar 2020. Der skal fortsat 

opfordres til samarbejde, men det er ikke en forudsætning for fremtidig 

støtte.  

 

Bestyrelsen besluttede endvidere at styrke udviklingen af SUP-

aktiviteten på et nationalt og internationalt niveau gennem tildeling af 

DIF-mesterskaber, der tildeles med udgangspunkt i DIF’s DM-regulativ, 

samt eventuelle aftaler med specialforbund om strategiske spor på 

eliteidrætsområdet.  

 

Der vil efter bestyrelsesmødet blive udarbejdet en skrivelse fra 

bestyrelsen, der tilgår Dansk Surf og Raft Forbund, Dansk Kano og Kajak 

Forbund og Dansk Sejlunion med bestyrelsens beslutning.  

 

5. Udpegninger til idrætsbestyrelser 

 

Bestyrelsen drøftede indstilling til hhv. Anti Doping Danmark og Sport 

Event Denmarks bestyrelser. Indstilling til Anti Doping Danmark sker i 

samarbejde med Team Danmark. Indstillingen til Sport Event Denmark 

sker i samarbejde med DGI og Firmaidrætten.  

 

Bestyrelsen godkendte indstillingerne, der vil blive sendt til 

Kulturministeriet til godkendelse.  

 

6. DIF’s politik for internationale idrætsbegivenheder 

 

Bestyrelsen drøftede DIF’s politik for internationale idrætsbegivenheder 

set i lyset af den debat der har været om menneskerettigheder i de lande, 

hvor der afholdes større, internationale idrætsbegivenheder. Indtil videre 

fortsætter DIF vores princip om, at idrætten alene boykotter 

internationale idrætsbegivenheder, hvis den danske stat har boykottet 

landet først.   
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Bestyrelsen var dog enig i, at man fremadrettet forud for fx tildeling af 

internationale idrætsbegivenheder bør gøre sin stemme gældende. 

Bestyrelsen var i den forbindelse enig i, at dansk idræt vil stå stærkere, 

hvis vi samarbejder med andre lande.  

 

SAGER TIL ORIENTERING: 

 

7. Bevæg dig for livet 

 

Bestyrelsen drøftede Bevæg dig for livet.  

 

Næstformand, Thomas Bach, orienterede om, at Nordeafonden og Tryg 

Fonden har bevilliget 24,2 mio. kr. hver til næste fase af Bevæg dig for livet. 

Bestyrelsen udtrykte stor taknemmelig og begejstring herfor.   

 

Der arbejdes nu med at lave en ny struktur for Bevæg dig for livet for at 

geare indsatsen i fase 3.  

 

Næstformanden orienterede afslutningsvis om den kommende, 

kommunale benchmark-analyse.  

 

8. Meddelelser fra formanden 

 

Formandens skriftlige orientering forelå inden mødet. 

 

Formanden orienterede endvidere om status for arbejdet i EOC.  

 

9. Meddelelser fra direktionen 

 

Direktionens skriftlige orienteringer forelå inden mødet. 

 

Direktionen orienterede endvidere om Coronasituationen. På baggrund af 

det høje smittetryk blev bestyrelsen enige om at  

aflyse toplederseminaret med formændene.  

 

Direktøren orienterede om møde med ligestillingsministeren om sexisme, 

hvor vi orienterede om vores kampagne, ”når grænser mødes”.  Der blev 

også orienteret om, hvad DIF gør internt i DIF og forbundene.  

 

Direktøren orienterede også om møde med kulturministeren om LGBTI+. 

DIF og DGI vil fremadrettet få ansvaret med at følge op på området.  

 

Direktøren orienterede afslutningsvis om, at Dansk Skoleidræt har fået et 

løfte på 8 mio. kr. om året, DIF har sendt et brev om biodiversitet til 

Miljøministeriet, og at vi har holdt møde med Spillerforening om 

samarbejde mellem elite og bredde.  
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10. Meddelelser fra bestyrelsen 

 

Orienteringen forelå skriftligt inden mødet. 

 

Kenneth Plummer orienterede om samarbejde mellem DGI og  

Bueskydning.  

 

Asger Mølgaard orienterede om strategiarbejdet i Aktivkomiteen. 

 

Christian Pedersen orienterede om underskrift af kommuneaftale med  

Struer.  

 

Hans Natorp orienterede om det forestående valg til World Sailing, hvor  

Kim Andersen er på valg som præsident.  

 

Bent Clausen orienterede om, at Sportsdykker Forbundet har fået ansat  

en konsulent som aftalt og indgår nu i IKC.  

 

Fransk Hammer orienterede om arbejdsgruppe om landsholdsaftaler  

(Spillerforening og DIF), som direktøren også havde orienteret om.  

Endvidere orienterede Frans om situationen i Taekwondo.  

 

10.1. Orientering om kommende arrangementer – formanden 

 

5/10     Månedsmøde DIF-DGI, Idrættens Hus 

5/10     Møde med DI-direktør Lars Sandahl, Dansk Industri 

6/10     EOC EU Commission møde (virtuelt), Aarhus 

9/10     Møde med DIF´s direktion, København 

15/10   Frokostmøde med Japans ambassadør i Danmark, Hellerup 

15/10   Møde med DIF´s næstformænd og direktion, Idrættens Hus 

21/10   EOC ExCom-møde (virtuelt), Aarhus 

22/10   Møde med DIF´s direktion, Idrættens Hus 

26/10   Møde med Aarhus Magistrat, Aarhus 

27/10   Deltagelse i strategidag for DIF´s Chefgruppe, Idrættens Hus 

29/10   Møde med DIF´s næstformænd og direktion, Idrættens Hus 

30/10   DIF´s Soldaterprojekt, Parken 

30/10   DIF Get2Sport, Brønshøj 

2/11     IOC Public Affairs and Social Development Commission (virtuelt 

møde) 

3/11     IOC Wonen & Sport Commission (virtuelt møde) 

4/11     Bestyrelsesmøde Danske Spil, Brøndby 

5-6/11  EPAS-ministermøde, Athen 

6/11     Dansk Ro Award, Odense 

 


