
  

 
 
 

Referat af hovedbestyrelsesmøde i 
Dansk Døve-Idrætsforbund 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: Onsdag den 10. april 2019 kl. 16.30 – 19.00 

Sted: Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 
Mødelokale: Ole Olsen 

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

Sekretariat
: 

Joachim Thor Krøyer (JTK), André Kobberholm 

Afbud: Suppleanter: Tom Tiezte (TT), Emil Trillingsgaard (ET) 
 
Christian Deijenberg (CD) havde glemt datoen 
 



  

 

 

Dagsorden: 
 

 

1.1 Valg af mødeleder 
LP er mødeleder. 

 
1.2 Praktiske oplysninger 

Forskellige praktiske informationer om dagen, og der er mulighed for middag i 
restauranten efter mødet hvis der er interesse for det. 

 
1.3 Referat fra HB-møde 6. februar 2019 underskrives 

Referatet fra sidste møde blev underskrevet. 
 

 

2.1 Politiske emner til drøftelse og evt. beslutning 
 

2.1.1 Mail fra Globen Sport om deltagelse i mødeweekenden 
Globen Sport har meddelt tilbage, at de ikke deltager i mødeweekenden 
i maj med klubseminar og repræsentantskabsmøde. 
 
Forretningsudvalget sender Globen Sport en mail med en opfordring til 
at deltage til klubseminaret og repræsentantskabsmøde, da der er 
vigtige punkter på dagsorden som vedrører Globen Sport. 

 
2.1.2 Vedtægter og referat fra Globen Sport 

Sekretariatet har sendt bemærkninger til Globen Sport om deres referat 
og vedtægtsændringer. 
 
Sekretariatet sender en ny mail til Globen Sport med en ny svarfrist 
indenfor 2 dage. 

 
2.1.3 Støtteerklæring til Jesper Søndergaard 

Jesper Søndergaard vil gerne stille op som TD (Technical Director) i 
badminton for EDSO (Europa) plus APDSC (Asien) og har brug for en 
støtteerklæring fra DDI. 
 
Hovedbestyrelsen er enige om, at ikke støtte om Jesper Søndergaards 
kandidatur til de forskellige internationale poster. LP sender mail til 
Jesper Søndergaard om beslutningen. 

 
2.2 Økonomiske emner til drøftelse og evt. beslutning 

 
2.2.1 Regnskab status Q1 2019  

Gennemgang af vigtige punkter af JTK. 
 
 
 

 



  

Hvordan ser status på 1.kvartalsregsnkabet 2019 
 
Der er ikke det helt store endnu, da der er stabilitet med indtægter og udgifter, 
og det er først når vi nærmer os i starten af maj vi begynder, at få en stor flow 
af indtægter og udgifter eftersom der er deltagelse til EM Fodbold 2019, EM 
Golf 2019, VM Bowling 2019 og andre aktiviteter i DDI. 
 
Hvornår forventes det at vi kan få 1.kvartalsregsnskabet 2019 
 
Så snart aftalen med Actis Revisorer er på plads, så overtager de alt bogføring 
og arbejde som der er forbundet med regnskabet i DDI, således det eneste 
som JTK skal arbejde med, er godkendelser af indtægter/udgifter, kontering af 
de bilag både indtægter/udgifter, aflevering af materialer til Actis Revisorer 
f.eks. hver 14.dag eller 1 gang om måneden – og derefter kan JTK med det 
samme udtrække oversigter fra ECONOMIC som bruges til hovedbestyrelsens 
møder. 
 
Actis Revisorer 
 
Jeg kan kun bruge et ord i forbindelse med Actis Revisorer, professionalisme. 
Dette er godt for DDI, og ikke mindst at vi har alle de muligheder for at få tæt 
samarbejde med dem og rådgivning – og det allervigtigste for både HB og JTK, 
nemlig at få de retvisende informationer fra gang til gang i hele årets gang. 
 
Fremtidig bogføring 
Hovedbestyrelsen har givet sekretariatet grønt lys til det videre arbejde med 
bogføring, også om beslutningen med at få en ekstern firma til at varetage 
opgaven fremadrettet. 



  

 

2.2.2 Opfølgning på budget for 2019 
Gennemgang og vedtagelse af budget for 2019 af JTK 
 
Budgettet for 2019 er godkendt i slutningen af 2018, og der er indtil 
videre ikke nogen ændringer i budgettet. 
 
Husk: 
 
Vi skal huske, når der kommer en ny hovedbestyrelse efter 
repræsentantskabsmøde, så skal der laves ændringer i fuldmagter til f.eks. 
netbanken, prokura m.v. 
 
Gert Badens Mindelegat: 
 
Hovedbestyrelsen har besluttet, at alle 50.000 kr. fra Gert Badens Mindelegat 
overføres til Deaflympics 2021, og dermed lukkes dette legat. 

 

 

3.1 Repræsentantskabsmødet 
 

3.1.1 Årsregnskab / revisionsprotokollat 
Regnskabet for året 2018 er færdigrevideret og er klar til at blive 
underskrevet. Udkast til revisionsprotokollat er ligeledes også færdig  og  
er  til hovedbestyrelsen vedr. håndtering af DDI’s økonomi. 
 
EY har sendt både årsregnskabet 2018 og revisionsprotokol til 
godkendelse i hovedbestyrelsen. 
 
Der er dog få rettelser til revisionsprotokol og årsregnskabet, og det skal 
være med underskrift den 10. april 2019. Når rettelserne er på plads, så 
godkender hovedbestyrelsen årsregnskabet 2018. 

 
3.1.2 Årsberetning 

Årsberetningen for 2018 er færdig og skal gennem korrektur før den 
sendes ud til klubberne og sendes til trykkeriet. 
 
LP og CLJ sender årsberetningen til resten af hovedbestyrelsen til 
korrektur inden det sendes ud til klubberne sammen med det øvrige 
materiale. 
 
Alt skal sendes til klubberne den 17. april 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

3.1.3 Årets priser 
E/B-udvalget har indstillet kandidater til årets priser. Hovedbestyrelsen kan 
komme med andre kandidater og de skal godkendes på mødet. Vi skal 
også finde ud af de praktiske ting i denne forbindelse. Endvidere opfordres 
der til at udarbejde klare kriterier for årets fund pris, og dette kan den nye 
hovedbestyrelse arbejde videre med senere. 

 
3.1.4 Forslag fra klubber 

 
3.1.4.1 Viking og Døvania  

Viking og Døvania har indsendt forslag  
 
Hovedbestyrelsen er enige om, at CH tager en snak med både 
Viking og Døvania. 

 
3.1.5 Forslag fra Hovedbestyrelsen 

 
3.1.5.1 Afskaffelse af suppleantposter 

Hovedbestyrelsen foreslår, at suppleantposterne afskaffes, så 
der kun er 5 poster i hovedbestyrelsen. 

 
3.1.5.2 Vedtægtsændringer 

Forslag inspireret af DBU om at bestyrelsen har beføjelser til at 
ekskludere en klub. Der informeres mere på mødet. 
 
CH og CJL arbejder videre med forslag til vedtægtsændringer. 

 
3.1.5.3 Stemmefordeling 

Konsulent André Kobberholm har udarbejdet nogle tanker om en 
mere ligelig stemmefordeling for klubberne.  
 
Hovedbestyrelsen bakker op om ideen og forslaget, og dette  tages 
op til klubseminaret, dagen før repræsentantskabsmødet.



  

 

3.1.6 Møde med dirigent 
Vi skal have et møde med dirigenten for at forberede ham bedst muligt 
til repræsentantskabsmødet. 
 
LP og CJL tager kontakt til Søren Winkel 

 
3.1.7 Praktisk 

 
3.1.7.1 Mødes fredag / lørdag ved Scandic Vejle 

Alle er velkommen til at ankomme fredag, og lørdag 
formiddag kan der afholdes et lille afsluttende 
hovedbestyrelsesmøde.  

 
3.2 Klubseminar 

 
3.2.1 Program 

Programmet for klubseminaret skal indeholde nogle vigtige 
punkter som forberedelse til repræsentantskabsmødet. 
 
AK sender forslag til hovedbestyrelsen omkring programmet for 
klubseminaret på baggrund af de forskellige ideer og planer vi 
har haft til diskussion til dagens hovedbestyrelsesmøde. 
 
Følgende punkter vil komme med til klubseminaret: 

 
- Spørgetime med debat 
- Gentlemansaftalen 
- Medlemsliste 
- Bredde og Eliteudvalget, f.eks. DM 
- Debat om forslag til repræsentantskabsmøde 
- William Demant Fonden 
- Samarbejdsaftaler med START og VIKING 
- Kursus- og uddannelse, f.eks. DD3 Campus 
- Klubbesøg 
- Ny hjemmeside 
- Evaluering af DDI 

 

 

CH informerer kort om situationen I TENPINS, og hvad der kommer til at ske 
fremadrettet med klubben efter CH går ind og hjælper dem videre med f.eks. 
regnskabet. 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 

5.1 Rapport fra elite- og bredden  
JTK og AK orienterer omkring status på E/B området. 
 
Eliten 
 
Der er masser af aktivitet i eliten, selvom vi kun er nået til april 2019. Der er EM og VM 
deltagelse i løbet af 2019, samt andre spændende aktiviteter som er både for eliten og 
bredden. 
Alle de frivillige landstrænere, ledere, assistenter m.fl. gør et stort stykke arbejde, og 
det skal vi huske at give dem et stort skulderklap for arbejdet i DDI – uden dem var det 
slet ikke muligt at holde det hele igang – det er et stort set-up med stor 
professionalisme. 
 
Massører: 
Vi har nu 3 faste massører i forbundet, som er blevet fordelt til de forskellige 
idrætsgrene. Det er chefmassør René Sivertsen, massør David Klærke og massør 
Solveig Staun – et godt team.  
 
Der har været en stor interesse fra mange, som gerne vil være en del af DDI, og vi har 
faktisk nogen på venteliste i øjeblikket. Måske i løbet af kort tid får vi endnu en 
massør, da der er travlhed i de mange samlinger i landet rundt og deltagelse i 
udlandet. 
 
Såfremt der er ressourcer nok fra massørers side, så vil de også gerne hjælpe lidt til i 
andre sammenhæng, f.eks. til breddeaktiviteter, således alle kan få en mulighed for at 
få gode råd i forbindelse med forebyggelse og behandling af skader – dog skal vi 
huske at det er kun hvis de har tid og de har mulighed for det – da de alle er frivillige 
med deres egen klinikker. Det betyder, at når de er sammen med DDI så lukker de for 
klinikken, og er sammen med DDI uden det koster os kroner og ører, så derfor skal vi 
virkelig sørge for at passe godt på dem – for det er fantastisk at kunne have 3-4 faste 
massører i forbundet. 

 
Herre fodbold: 
Herrelandsholdet i fodbold deltager til EM Fodbold 2019 i Grækenland, og der er en 
del samlinger op til slutrunden. Landstræneren og staben arbejder rigtigt godt, og har 
styr på de mange forberedelser der er, også spillerne er meget motiveret og det 
sociale sammenhold der er på landsholdet er i top. 
 
Der sker mange ting, flere aftaler kommer på plads, stor økonomisk opbakning f.eks. 
indsamlingen på sponsor.me har været en stor succes. Måske er der et samarbejde 
på vej med DBU, og da vi har en positiv dialog med dem i øjeblikket. 
 
Herre håndbold: 
Herre håndbold har på et tidspunkt været inde i en lille krise, da man kunne ikke finde 
ud af om spillerne på landsholdet ville det eller ikke. Men det er der nu blevet rettet op 
på, og til næste landsholdssamling er der et stort fremmøde – og dette er sket efter 
møde mellem DDI og spillere. Herre håndbold har nu sat sig til at arbejde hårdt mod 
EM Håndbold 2020 i Danmark og Deaflympics 2021 



  

 
Dame håndbold: 
Selv dame håndbold er verdensmestre, så kører alt stadigvæk efter planen med 
masser af samlinger og stort fremmøde. De har sat sig nye mål med EM Håndbold 
2020 og Deaflympics 2021. 
 
Golf: 
Golf deltager til EM Golf 2019 i Sverige, og indtil videre er det kun Lasse Emil Nielsen 
som deltager for Danmark. Der er muligheder i andre golfspillere, men vi skal se dem 
an først i forbindelse med resultater og træning, og de kan først blive aktuelt i 
forbindelse med VM GOLF 2020 i Irland. 
 
Der er 3 samlinger inden sommerferien, og en samling efter sommerferien inden 
afrejsen til EM Golf 2019.  
 
DGU har igen støttet med DGU-kort som giver adgang til alle golfbaner i Danmark, 
men det er dog kun Lasse Emil Nielsen som modtager det fornemme DGU-kort, da 
han er en stor landsholdspiller med masser af potentiale i ham. 

 
Bowling: 
Bowling deltager til VM 2019 i Taiwan, og der er udtaget 5 spillere. Der er en del 
samlinger som er både åben for alle og for kun landsholdet. Der er efterhånden en 
god stabilitet med gode og rutinerede spillere, og blandt andet Peter Frank Jørgensen 
som efterhånden bliver bedre og bedre – måske landsholdets bedste bowler i 
øjeblikket. 

 
 

Orientering: 
Efter den store succes med orientering i januar 2019 på CBG, så har der været en 
stor interesse for orientering både eliten og bredden, og det ser ud til at vi har fået 
orientering tilbage igen med flere orienteringsløbere. I øjeblikket er det dog kun 
Benjamin Trock, Allan Thesbjerg og Henrik Eklund som løber på et højt niveau. 
Der er deltagelse til VM Orientering 2019 i Tjekkiet, og indtil videre bliver der nok kun 
udtaget 1-2 orienteringsløbere, og det er Benjamin Trock – måske også Allan 
Thesbjerg som jo fortsat kan løbe trods til tilfredsstillende tider. 
Planen er, at Allan Thesbjerg med tiden skal overtage landstrænerposten fra Lars 
Ryberg Vikkelsø, og det er en aftale som der er indgået med dem begge. 
 
Marathon/Løb: 
Løb er stort efterhånden, rigtigt mange i døveidrætten løber og deltager i de forskellige 
løb der er landet rundt. Når det er DDI vi snakker om, så har vi deltagelse i EM 
Marathon 2019 i Tyskland, og her deltager Laurids Christiansen og måske Martin 
Lang. 
 
Laurids Christiansen får rådgivning og hjælp fra Lars Ryberg Vikkelsø, og de 
sammensætter et program frem til og med EM. 
 
Dame Futsal: 
Efter sidste EM-slutrunde 2018 i Finland, er der nu gået i gang med et nyt landshold 
som skal udgøre landsholdet i fremtiden. Landstræneren og staben er i gang med at 
finde nye spillere og skal efter planen i gang igen efter sommerferien og arbejde sig 



  

hen mod NBM 2020 i Danmark. 
 
Herre Futsal: 
Dette kommer først i gang igen i efteråret 2019, da der er nu fokus på fodbold. 
 
Discgolf: 
Discgolf er det sidste nye sport i forbundet, og der er efterhånden er stor interesse. Vi 
arbejdet med at få det hele sat op, f.eks. fået en landstræner på banen, og derefter 
begynde at se på de forskellige samlinger og aktiviteter der kommer i 2019. Der er 
planlagt en åben dag for alle, samt der er planlagt deltagelse i en større internationalt 
turnering i Estland 2019. 

 
Bredden 
 
Hearing Loss Runners: 
Hearing Loss Runners er et fantastisk godt eksempel på et projekt som er blevet en 
stor succes. Et samarbejde mellem Laila Benthin og DDI har ført til en stor interesse 
fra mange, og nye projekter er på vej allerede her i efteråret 2019, derfor skal der ikke 
være nogen tvivl om, at det er unikt projekt som er blevet en stor del af DDI. 
 
 
Der er planlagt forskellige spændende aktiviteter i løbet af 2019, f.eks. ’Hearing Loss 
Runners for alle på CBG’ og ’Idrætsdag for alle´, samt vi har projekter kørende 
sammen med samarbejdsklubberne VIKING og START. 
 
Ikke kun sportsaktiviteter, men også at vi er i gang med at finde ud af, hvilke behov 
der er for kurser og uddannelse til vores klubber, frivillige m.fl. – og dette skal vi også 
have gennemført i løbet 2019. 
 
Endvidere, så afventer vi svar fra DHF omkring et projekt for bredden, som vi skal 
samarbejde med DHF om i enten august / september måned ’Åben håndbolddag for 
alle’. Det er et stort projekt, og vi forventer at det bliver gennemført i Vejle og 
København. Dette er en del af strategisporaftalen med DIF, og det betyder at DHF 
bliver vores nye samarbejdspartner frem til og med 2021. 

 
 
 
5.2 NBDSF møde 

Danmark har besluttet at melde afbud til NBDSF-mødet i Tallinn, 
Estland. Begrundelsen er travlhed før repræsentantskabsmødet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

6.1 Aftale næste HB-møder 
Aftales med den ny hovedbestyrelse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Underskrevet den  /  2019. 
 
 
 
 
 

Louise Peitersen Christian Høybye 
Formand Næstformand 

 
 
 
 
 
 

Claus Jul Larsen Christian Deijenberg 
HB-medlem HB-medlem 

 
 
 
 
 

Jannich Andersen 
HB-medlem 

 



 
 

 


