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REFERAT DEN 28. JUNI 

MØDE I BESTYRELSEN   

FORUM BESTYRELSEN 

Mødenr.: 5 

Mødedato: 15. juni  

Mødestart:  Kl. 17:00 

Mødested: Møde: Idrættens Hus, Gunnar Nu 3 

Referent: RLI 

Deltagere: Bestyrelsen og chefgruppen.    

 

SAGER TIL BESLUTNING: 

 

 

1. Årsmøde 2021  

 

Bestyrelsen gennemgik drejebogen for fællesmødet den 18. juni og 

årsmødet den 19. juni. Bestyrelsen godkendte drejebogen uden 

bemærkninger.  

 

2. Status på strategiproces 

 

Bestyrelsen fik en orientering om status på strategiprocessen af 

udviklingschef Karin Ingemann og teamleder Martin Borch.  

 

Der er fremsendt 225 spor, der hovedsaligt relaterer sig til DIF’s politiske 

program.  

 

De administrative indstillinger samt følgebrev sendes mandag den 21. 

juni til alle forbund. Derefter vil der være en høringsperiode, hvor 

specialforbundene kan lave høringssvar.  

 

Bestyrelsen skal foretage den endelige politiske prioritering til august. 

 

3. Aktivitetsgodkendelse af padel 

 

Bestyrelsen havde anden drøftelse af ansøgning fra Dansk Tennis 

Forbund om aktivitetsgodkendelse af padel. Der blev endvidere givet en 

status på medieringsprocessen.   

 

På bestyrelsesmødet den 6. maj 2021 besluttede bestyrelsen 

at afvente en status fra DIF’s administration om medieringsprocessen 
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mellem DTF og Dansk Padelforbund (DPF) inden det videre arbejde 

vedrørende godkendelsesprocessen blev igangsat. DPF har siden 

bestyrelsesmødet valgt at afbryde medieringen. 

 

Bestyrelsen drøftede den videre proces. Der var enighed om at behandle 

Dansk Tennis Forbunds ansøgning om aktivitetsgodkendelse under de 

givne regler for at opnå aktivitetsgodkendelse i DIF. Bestyrelsen 

opfordrede samtidig DTF til at fortsætte det seriøse arbejde med at 

udvikle padel i Danmark.  

 

I forhold til DPF’s ansøgning om eventuel optagelse i DIF kræver det, at 

forbundet lever op til en række betingelser i DIF’s love, herunder 

betingelsen om, at organisationen har eksisteret i Danmark i mindst fem 

år, f. lovenes § 3,1. Det betyder, at DPF formelt set tidligst vil kunne blive 

optaget på Årsmødet i 2023, da forbundet er stiftet 18. august 2017. På 

den baggrund afviste bestyrelsen at optage DPF i DIF på det foreliggende 

grundlag. Dette vil blive kommunikeret i et brev til DPF, hvor det samtidig 

oplyses, at DIF går videre med processen om aktivitetsgodkendelse af 

padel i DTF, herunder hvad det indebærer.  

 

4. Udpegning til Idrættens Medieudvalg  

 

Bestyrelsen drøftede udpegning af et nyt medlem til Idrættens 

Medieudvalg.  

 

I Idrættens Medieudvalg sidder – ud over to repræsentanter 

fra både DIF og Team Danmark – seks repræsentanter fra 

specialforbundene, der udnævnes for toårig periode af DIF´s 

bestyrelse. 

 

Den 1. maj 2020 begyndte en ny toårig periode med et udvalg 

bestående af både erfarne og nye medlemmer. Den 1. april fratrådte 

udvalgsmedlem, Tom Jensen fra Atletikforbundet, og der er derfor blevet 

en ledig plads i Idrættens Medieudvalg. Alle forbund er derfor via 

Ekstranettet og ForbundsNyt blevet opfordret til at indstille evt. egnede 

kandidater til den ledige plads. 

 

Bestyrelsen besluttede at udpege Stine Aalborg, 

kommunikationskonsulent i Dansk Kano og Kajak forbund som 

nyt medlem i Idrættens Medieudvalg. 

 

 

SAGER TIL ORIENTERING: 

 

5. Bevæg dig for livet 

 

Bestyrelsen drøftede kort Bevæg dig for livet. En skriftlig orientering 

forelå inden mødet. 



 

 

SIDE 3 AF 3 

PROTEKTOR  

HENDES MAJES TÆT DRONNINGEN  

 

 

 

Nordeafonden har givet tilsagn om at overføre uforbrugte midler (5,3 

mio. kr.) fra fase to til fase tre.    

 

6. Meddelelser fra formanden 

 

Formandens skriftlige orientering forelå inden mødet. Niels Nygaard 

gennemgik endvidere forløbet vedrørende valg til EOC.   

 

7. Meddelelser fra direktøren  

 

Direktørens skriftlige orienteringer forelå inden mødet. 

 

Direktøren orienterede endvidere om Tokyo 2020, herunder SAS-aftale, 

vacciner til atleter og stab og forhandlinger med New Otani (DIF’s hotel i 

Tokyo).  

 

Der blev endvidere orienteret om, at Appelinstansen har fundet en 

kandidat til valg til årsmøde den 19. juni.  

 

8. Meddelelser fra bestyrelsen 

 

Orienteringen forelå skriftligt inden mødet. 

 

Lotte Büchert orienterede endvidere om møde med specialforbund, der 

laver e-sport inden for de spil, der vedrører sportsspillene.  

 

Christian Pedersen orienterede om situation vedrørende arbejdspres i 

IHHK.  

  

8.1.1. Orientering om kommende arrangementer – 

formanden 

 

14/6       SODK B-møde, Idrættens Hus 

14/6       Møde DIF´s direktør, Idrættens Hus 

14/6       Ritzau-interview, Idrættens Hus 

14/6       Formøde vedr. Hotel New Otani, Idrættens Hus 

15/6       Repræsentantskabsmøde Center for Holdsport, Nordea-Fonden 

 

16/6       Arrangement med DIF´s medarbejdere, Idrættens Hus 

17/6       Reception Lars Krarup, Herning 

18/6       B-møde Brøndbyhallen, Brøndby 

18/6       Reception Niels Nygaard, Idrættens Hus 

18/6       Fællesmøde/valgmøde, Idrættens Hus 

19/6       DIF´s Årsmøde, Idrættens Hus 

 

9. Evt.  

 


