Referat af hovedbestyrelsesmøde
Dansk Døve-Idrætsforbund
Dato:

Onsdag den 13. juni 2018 kl. 16.00 – 19.00

Sted:

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Mødelokale: Ole Olsen

Deltagere:

Hovedbestyrelsen:
Louise Peitersen (LP), Claus Jul Larsen (CJL), Christian
Høybye (CH), Jannich Andersen (JA)

Sekretariat: Joachim Thor Krøyer (JTK)
André Kobberholm (AK)
Afbud:

Tom Tietze (TT) og Christian Deijenberg (CD)
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Dagsorden:

Blok 1: Opstart og siden sidst
1.1 Valg af mødeleder
CH er mødeleder
1.2 Praktiske oplysninger
Forskellige praktiske informationer om dagen.
Aftensmad efter mødet kl.19.00
1.3 Referat fra forrige HB-møde underskrives
HB-referatet fra sidste møde er underskrevet.
1.4 Gennemgang af opgavelisten
Opgaveliste gennemgås.

Blok 2: Politiske emner (orientering, drøftelse og/eller beslutning)
2.1 Status omkring af strategisporene
Indtil videre kører strategisporene efter planen, selvom der fortsat er en del arbejde
der venter for både AK og JTK efter sommerferien.
Der er afholdt møde med Nicklas Bjaaland, som er vores konsulent fra DIF i
samarbejdet med strategisporene, også til evalueringsmøder.
Efter sommerferien skal der arbejdes på rekrutteringsstrategi, afholdes af aktiviteter og
indgåelse af samarbejdsaftaler. Når alt kommer på plads, dog inden da skal det med til
hovedbestyrelsens næste møde til kort diskussion og godkendelse.
2.2 FU’s anbefaling i forbindelse med ICSDs præsidents anholdelse
FU indstiller til at der sendes et brev til ICSD om at vi bakker de andre lande op om
beslutningen, at ICSDs præsident skal trække sig tilbage samt at der skal afholdes
ekstra ordinær kongres snarest som muligt.
JTK hjælper med at tilpasse og rette til på engelsk, og LP sender det til ICSD.
2.3 Siden sidst for sekretariatet
Der er ikke meget nyt fra sekretariatet, kun at vi i øjeblikket har travlt med forskellige
arbejdsopgaver inden sommerferien, samt planlægning af de forskellige store
deltagelser i sportsbegivenheder til sommer.
2.4 Siden sidst for HB
- klubseminar og årsmøde
Det var et godt vellykket klubseminar, og det er stadigvæk et godt bevis på at
klubberne har et behov for at mødes til diskussion og fremførelse af ideer, ris og ros til
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forbundet m.v. Endvidere er det godt at klubberne mødes sammen med forbundet
dagen før årsmødet for at få stillet de nødvendige spørgsmål og afklaring af forskellige
områder således der ikke bruges unødvendige tid på årsmødet. Der er enighed om, at
dette skal gentages fra år til år.
Årsmøde var også vellykket og meget velforberedt fra forbundets side. Det eneste
som var en større overraskelse var, at der pludselig blev meget snak om valg af ny
formand, hvordan, hvorfor m.v., for dette var informeret til klubseminaret dagen før.
Vi skal huske, at til næste år til repræsentantskabsmøde 2019, så er der 3
bestyrelsesmedlemmer som stopper, og derfor skal vi allerede i 2018 igangsætte
arbejdet med at finde de rette kandidater til hovedbestyrelsen, ja også klubberne skal i
gang med det, gerne i samarbejdet med forbundet.
- klubbernes generalforsamlinger
Klubbernes generalforsamlinger er overstået, og AK arbejder nu på at få tilsendt alle
referater og årsregnskaber, således det kan arkiveres i forbundets systemer.
2.5 Status på klubområdet

Blok 3: Økonomiske emner (orientering, drøftelse og/eller beslutning)
3.1 Regnskabsstatus
Status på regnskabet for 2018 fremlægges. Til hovedbestyrelsesmødet vil der komme
et regnskab i trykt version, og som er til HB.
Der er ikke meget nyt siden sidst, end at det kører efter planen med budgettet og
regnskabet. Til det næste hovedbestyrelsesmøde efter sommerferien vil der ligge en
1.halvsårsregnskab fra den 1.januar til den 30.juni 2018 klar.

Blok 4: Interne beslutninger (orientering, drøftelse og/eller beslutning)
4.1 Arrangering af EM i håndbold 2020 (arbejdsgruppe: JTK, CD, CH)
Status gives hurtigt fra arbejdsgruppen
Arbejdsgruppen mødes første gang efter sommerferien, og her vil CD og JTK komme
på banen med en dagsorden samt en strategi for det videre arbejde frem til 2020.
CJL vil gerne hjælpe med at lave hjemmesiden til EM Håndbold 2020.
4.2 Arrangering af NBM 2020 i futsal (arbejdsgruppe: JTK, JTA, MUK, PS)
Status gives hurtigt fra arbejdsgruppen

3

JTA informerer kort om arbejdsgruppen, og der er afholdt det første møde som skal
igangsætte arbejdet frem til 2020. Vi afventer fortsat hvor det skal afholdes, men det
bliver højst sandsynligvis i Vejle i samarbejde med VIKING.

Blok 5: Sportsgrene under DDI (orientering)
5.1 Fodboldkamp i Ukraine (herrer)
Status gives hurtigt
Der klar til afrejsen til Ukraine, og der er også styr på budgettet og økonomien for
deltagelsen til EM-kvalifikationskampen. Såfremt Danmark ikke vinder over Ukraine,
så venter der en playoffkamp i september/oktober på dansk grund. Modstanderen
kendes først i slutningen af juni 2018.
5.2 DM i bowling
Status gives hurtigt
LP informerer om, at alt kører efter planen. LP og CH deltager og hjælper til.

5.3 Kvindehåndboldlandsholdet til VM i Brasilien
Status gives hurtigt
Der er fuld gang med forberedelser til deltagelsen i Brasilien, og her har André
Kobberholm fået opgaven i samarbejde med JTK at få alt på plads inden
sommerferien.
Der er enighed om, at hovedbestyrelsen gerne vil støtte økonomisk med yderligere
30.000 kr. til landsholdets deltagelse til VM Håndbold 2018 i Brasilien.
5.4 Kvindefutsallandsholdet til EM i Finland
Status gives hurtigt
JTK informerer om, at vi er godt med, og at det endelige arbejde begynder efter
sommerferien.

Blok 6: Sager til orientering
6.1 Castberggaards repræsentantskabsmøder april og juni
Status gives hurtigt og betydning for DDI (Frontrunners Sport)
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6.2 EDSO kongres 18. – 19. oktober 2018 på Kreta
JTK og LP deltager (udvalgt pga lobby- og netværksarbejde på EU-plan)
JTK sørger for tilmelding, bestilling af fly og hotel m.v.
6.3 Nordisk møde i Stockholm 9. – 12. august
CH og LP deltager (udvalgt pga. politisk nordisk fællesarbejde a la Gentlemansaftale)
JTK sørger for tilmelding, bestilling af fly og hotel m.v.

Blok 7: Næste møde
7.1 Aftale af HB møder
Næste HB-møde er aftalt til 5.september 2018 ved Idrættens Hus.
Plan for de kommende HB-møder i resten af 2018:
September måned bliver på en onsdag (SWOT og opfølgning på resten af 2018 plus
strategispor).
November måned på en lørdag (budgetmøde og opfølgning på økonomi)
7.2 Sommerferie
Sommerferieplan for sekretariatet. JTK sender planen ud til alle i hovedbestyrelsen.
Sommerferieplan for HB. Der opfordres til at alle i hovedbestyrelsen sender en mail til
sekretariatet, således vi ved hvornår og hvem der kan kontaktes i
sommerferieperioden.
7.3 Næste repræsentantskabsmøde i 2019 og placering af mødet
Der er enighed om, at vi arbejder på at placere repræsentantskabsmødet 2019 på
Fyn, og LP vil undersøge med datoer. Det tages op igen til hovedbestyrelsesmødet
efter sommerferien.
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Underskrevet den ___ / ___ 2018.
_____________________________
Louise Peitersen
Formand

______________________________
Christian Høybye
Næstformand

_____________________________
Claus Jul Larsen
HB-medlem

______________________________
Christian Deijenberg
HB-medlem

_____________________________
Jannich Andersen
HB-medlem
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