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REFERAT DEN 24. MARTS 2022 

MØDE I BESTYRELSEN   

FORUM BESTYRELSEN 

Mødenr.: 02 

Mødedato: 24. februar 

Mødestart:  Kl. 17:00 

Mødested: Idrættens Hus, Mødelokale: Preben Elkjær  

Referent: SIL 

Deltagere: Bestyrelsen og chefgruppen. Afbud fra Jette Albinus og Rasmus Lyhne Ibsen. 

Peter Forsberg (Idrættens Analyseinstitut) deltog under punkt 1. Anne Mette 

Trier deltog under punkt 2.  

 

Formanden bød velkommen og orienterede om OL i Beijing.  

 

Der blev sat to ekstraordinære punkter på bestyrelsesmødet. A) om 

situationen i Ukraine og Rusland, og B) en statusopdatering på ophøret af 

Poul Erik Høyers medlemskab i IOC. 

 

1. Opfølgning på ViFO om idrætsrådenes idrætspolitiske arbejde 

 

Bestyrelsen fik præsenteret en evaluering af den regionale struktur for 

idrætten af Videnscenter for Folkeoplysning (ViFo) og drøftede 

idrætsrådenes rolle og samarbejde med DIF. 

 

Det blev bemærket i bestyrelsen, at det er vigtigt at understøtte 

idrætsrådene og deres rolle i kommunernes idrætspolitik.  

 

Bestyrelsen besluttede at styrke idrætsrådene gennem systematisk 

inddragelse, når der bliver vedtaget ny national politik, som påvirker den 

lokale idræt. Bestyrelsen besluttede dertil, at man vil understøtte 

idrætsrådene med kursustilbud i politisk interessevaretagelse og 

gennem dialog på fem regionale møder. 

 

2. Sportstech i Danmark 

 

Bestyrelsen drøftede sportstech-området i Danmark på baggrund af en 

præsentation af en ekstern markedsundersøgelse.  

 

Der var opbakning fra bestyrelsen til DIF’s arbejde med sportstech 

gennem DIF Innovation Lab. Det blev anbefalet, at der bliver indkaldt til 

møder, hvor der er mulighed for at drøfte kommercialisering yderligere. 

 

Dertil blev det bemærket, at projektet har været succesfuldt, og at der 

skal arbejdes på at finde ny finansiering til DIF Innovation Lab fra 2023. 



 

 

SIDE 2 AF 5 

PROTEKTOR  

HENDES MAJES TÆT DRONNINGEN  

 

 

 

A. Ukraine 

 

Hans Natorp orienterede om situationen i Ukraine og Rusland. Fra 

idrættens side vil man bakke op om en samlet sanktionspakke fra EU, der 

måtte indføres over for Rusland og Belarus. Det er vigtigt, at DIF aktivt 

melder sit standpunkt ud om situationen. Der var opbakning i bestyrelsen 

til, at man går videre med arbejdet.  

 

Det skal afklares, om der er danske atleter i Ukraine, Rusland og Belarus, 

og hvorledes deres situation er. Bestyrelsen pointerede, at vi sammen 

med forbund og relevante parter skal understøtte, at atleterne kan 

komme sikkert til Danmark. 

 

B. IOC 

 

Poul Erik Høyer har meldt ud, at han ikke vil søge genvalg til IOC på den 

kommende IOC-session til maj. Bestyrelsen drøftede på den baggrund 

den danske repræsentation i IOC. 

 

DIF Public Affairs vil tage kontakt til IOC for at drøfte den fremtidige 

danske relation til IOC. 

 

3. Tema: Børne og unge indsats 

 

Bestyrelsen havde første drøftelse af indsatsen inden for temaet børn- 

og unge på baggrund af et oplæg fra administrationen.  

 

Bestyrelsen bemærkede, at børnenes stemme skal inkluderes i højere 

grad, herunder i forhold til børns behov for idræt. Det blev foreslået, at 

man kan dele indsatsen op i flere målgrupper; fx 13 år og op samt en 

kategori under 13 år. 

 

Der var et ønske om, at transkønnede også bliver belyst i indsatsen med 

fokus på mangfoldighed.  

 

Det er vigtigt, at der også er fokus på, hvordan specialforbundene kan 

bidrage – fx gennem et Børne- og ungenetværk. 

 

I bestyrelsen blev det endvidere bemærket, at der kan arbejdes mere på 

indsatsens eksterne mål; at fastsætte, hvem man ønsker at samarbejde 

med, at sætte bevægelse på skoleskemaet og have en stærk stemme 

over for regeringen.  

 

Bestyrelsen gav på baggrund af bemærkningerne administrationen 

mandat til at arbejde videre med oplægget med henblik på, at det 

kommer på dagsordenen igen på et senere møde i løbet af året. 
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4. Økonomi  

 

Bestyrelsen drøftede økonomi.  

 

Thomas Sørensen gjorde status på regnskabet. Bestyrelsen tog status til 

efterretning.  

 

Økonomiudvalget vil påbegynde processen med at finde en ny, intern 

revisor som følge af, at Rolf Lind afgår på grund af alder.  

 

Bestyrelsen besluttede ny sammensætning af bestyrelsen i Idrættens 

Kompetence Center (IKC), således at Jens Hornemann indtræder i 

bestyrelsen og Karin Ingemann træder ud. 

 

Thomas Sørensen kvitterede for godkendelse af oplæg til Rente-SWAP, i 

lyset af situationen i Ukraine. Renten ville ligge fast på 8,855 indtil 2024. 

 

Bestyrelsen blev orienteret om tabt arbejdsfortjeneste. 

 

5. Initiativpulje  

 

Bestyrelsen godkendte temaer for initiativpuljen i 2022/2023.  

 

Initiativpuljen har tre særlige temaer, som specialforbundene og DIF kan 

søge om. Det drejer sig om ”digitalisering”, ”tilbage til idrætten og en 

styrket foreningsidræt” og ”nye typer af idrætsfællesskaber og 

lokaleforeningssamarbejder”. De to sidstnævnte temaer havde 

bestyrelsen godkendt på bestyrelsesmødet i januar.  

 

6. Status på digitaliseringsstrategi  

 

Bestyrelsen tog status på arbejdet med digitaliseringsstrategien til 

efterretning. Bestyrelsen godkendte endvidere, at administrationen 

kunne gå videre med ansættelsesprocessen af op til tre nye 

medarbejdere, som skal udgøre en ny, digital rådgivningsfunktion i DIF.  

 

Den endelige digitaliseringsstrategi vil komme på bestyrelsesmødet til 

marts.  

 

7. Evaluering af strategiproces – 2. drøftelse  

 

Bestyrelsen drøftede evalueringen og besluttede, at evalueringen bliver 

offentliggjort efter bestyrelsesmødet.  

 

DIF vil i udmøntningen af evaluering af strategiaftaler afholde to 

statusmøder med hvert specialforbund om året. Dette er en fortsættelse 

af den hidtidige praksis, med et møde op mod sommerferien og 

tilsvarende op mod årsskiftet.  På møderne vil der blive drøftet aktuel 
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status på det forgangne halve års arbejde, men også en mere langsigtet 

strategisk sparring ift. de ønskede effekter og potentialer.  

 

8. Årsmøde 2022 

 

Bestyrelsen drøftede årsmøde 2022, herunder forslag om at 

permanentgøre prøveordningen for enkeltpersonsmedlemsordningen. 

Forslaget blev godkendt til fremsættelse på årsmødet den 7. maj.  

 

Bestyrelsen godkendte processen for kåring af årets specialforbund. 

Indstillingerne vil blive drøftet i bestyrelsen på bestyrelsesseminaret i 

marts.  

 

SAGER TIL ORIENTERING 

 

9. Bevæg dig for Livet 

 

Bestyrelsen blev orienteret om Bevæg dig for Livet. En skriftlig 

orientering forelå inden mødet. 

 

10. Meddelelser fra formanden 

 

Formanden orienterede om arbejdet med padel, herunder dialoger med 

Dansk Tennis Forbund og Padelforbundet. 

 

11. Meddelelser fra direktøren  

 

Direktørens skriftlige orienteringer forelå inden mødet. 

 

12. Meddelelser fra bestyrelsen 

 

Bent Clausen oplyste om udfordringer med hadbeskeder i idrætten. 

Formanden bekræftede, at dette var på sat på en to-do-listen i 

administrationen.  

 

Britta Riis spurgte til et samlet overblik over netværk, og et overblik over 

årshjul over strategiske drøftelser og indsatser i bestyrelsen. Dette vil 

komme på bestyrelsesseminaret til marts.   

 

Asger Mølgaard oplyste, at Atletkomiteen havde valgt ham som formand.  

 

Christian Pedersen oplyste regnskab for Idrættens Hus, Hotel og 

Konference.  

 

Kenneth Plummer oplyste, at man arbejdede på at ændre navnet for 

Idrætsforum København til Idræt København.  
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Rikke Rønholt oplyste, at der havde været første møde i 

udviklingsudvalget, hvor det overordnede tema havde været frivillighed. 


