Referat af hovedbestyrelsesmøde i
Dansk Døve-Idrætsforbund

Dato:

Fredag den 6. marts 2020 kl. 16.30 – 19.00

Sted:

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
Mødelokale: ’Erik Hansen’

Deltagere:

Hovedbestyrelsen: Michael Weber Steenberg (MS), Claus
Jul Larsen (CJL), Anders Kirchheiner (AKI),

Sekretariat: Joachim Thor Krøyer (JTK)
Afbud:

Christian Høybye (CH), Søren Toura-Jensen (ST),
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Dagsorden:

Blok 1: Opstart og siden sidst
1.1 Valg af mødeleder
MS er mødeleder.
1.2 Praktiske oplysninger
Forskellige praktiske informationer om mødet.
1.3 Referat fra sidste HB-møde
Mødereferatet er godkendt og underskrevet, dog mangler vi de sidste to medlemmer
af hovedbestyrelsen, som kan skrive under næste gang.
1.4 Opfølgning siden sidst inkl. gennemgang af opgavelisten
1.4.1 Gennemgang af opgavelisten
Opgavelisten er opdateret, og flere arbejdsopgaver er afsluttet.
JTK igangsætter opdateringerne til f.eks. ’Håndbogen for procedurer og
regler’, og derefter kan vi sende det ud til alle i DDI / klubberne.
1.4.2 Supplerende orientering fra FU-mødet
En kort orientering som opfølgning på referatet af FU-mødet. Der er ingen
yderligere kommentarer, da der er et par punkter som er med i dagsorden til
dagens hovedbestyrelsesmøde.
1.4.3 Orientering om 5. februar 2020 (DDI kamppartner for KBH Håndbold Esbjerg)
MS informerer kort om, at det var en stor succes og spændende dag sammen
med KBH Håndbold og de øvrige samarbejdspartnere. Også de til mange
fremmødte og de frivillige som var med at sætte nye rammer for involvering i
samarbejde og synliggørelse for forbundet.
Eneste minus, var at der var tekniske problemer med vores LED-banner under
kampen, og dette er nu blevet ordnet og kompenseret af KBH Håndbold ved
at vi kommer på flere TV-kampe fremadrettet.
1.4.4 Orientering om 21. februar 2020 (EM 2020 lodtrækning og møde med
EDSO’s generalsekretær)
MS informerer om besøget og møde med EDSOs generalsekretær Philip
Gerrard. Et positivt og godt møde, men der er også udfordringer med klare
aftaler mellem DDI og EDSO, som generalsekretæren vil tage op til det næste
bestyrelsesmøde i EDSO.
Lodtrækning var professionelt gennemført, og det siger meget om, at DDI har
løftet det til nye standarder i dansk døveidræt, men også international
døveidræt. Stor ros til alle, også tak til vores samarbejdspartnere.

2

Dagen afsluttes med middag på Bella Sky, og vi er alle enige om, at vi fortsat
arbejder på, at gøre det til det bedste sportsbegivenhed nogensinde, der er
afholdt på dansk grund, også EDSO Congress som skal være en Congress
som sætter nye standarder – vi viser vejen hvordan det skal gøres
fremadrettet.

Blok 2: Sager til orientering
2.1 Kort nyt fra sekretariatet
Diverse nyt fra sekretariatet, som kan have relevans for HB.
Sekretariatet har i starten af året har fokus på årsregnskabet, samarbejdsaftaler,
klubberne / medlemmer, planlægning af året 2020, planlægning af EM Håndbold og
EDSO Congress m.v.
Vi er også i gang med, at se på istandsættelse af sekretariatet, for det har et stort
behov for at blive malet og udskiftning af inventar og udstyr, således forbundets
sekretariat bliver mere update og moderne – og derfor skal der investeres i 2020.
2.1.1 Næste kamppartnerskab ved København Håndbold (dato)?
Næste kamp er den første kamp i slutspillet, som er i starten af påsken. JTK
vender tilbage, så snart datoen kendes, og håber naturligvis, at alle
hovedbestyrelsesmedlemmer kan deltage.
Endvidere, så skal i også tænke lidt anderledes, hvordan vi kan gøre det
endnu bedre, når vi er kamppartner i KBH Håndbold, f.eks. skal vi lave mere
tegnsprog / bevægelser m.v. – dette arbejder vi videre på.
2.1.2 EM Håndbold / EDSO Congress 2020 – orienteringer
Organisationskomiteen for EM Håndbold / EDSO Congress 2020 indstilles til
godkendelse.
Joachim Thor Krøyer
André Wang Kobberholm
Per Sørensen
Tom Jensen
DHF / EDSO
Godkendt.
2.1.3 Døvebladet
Vi er i gang med arbejdet med stof til Døvebladet, og Nicklas Kleczewski vil i
løbet af kort tid sende forslag til stof til MS, som derefter tager det videre
accept fra hovedbestyrelsen.
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Alle får mulighed for at læse det igennem til korrektur inden vi giver grønt lys til
at det kommer i Døvebladet.
Ved de fremtidige hovedbestyrelsesmøder tages det med som et punkt på
dagsorden, således hovedbestyrelsen i en god tid har mulighed for at komme
med forslag og input til de kommende numre af Døvebladet.
2.2 Diverse orienteringer
2.2.1 SKUL 100 års jubilæum 7. marts 2020
MS deltager.
MS vender tilbage med flere informationer om turen til Finland.
2.2.2 DDL Årsmøde 8.-10- maj 2020
MS deltager.
JTK kontakter DDL for tilmelding og betaling.
2.2.3 Opbakning omkring Jesper Søndergaard som badminton TD hos EDSO
MS informerer om, at forbundet nu støtter Jesper Søndergaard i hans arbejde
som dommer, også til TD EDSO. Der er blevet aftalt med ham, at samarbejdet
mellem Jesper Søndergaard og DDI kommer til at køre efter de procedurer og
retningslinjer der er fastlagt fra forbundets side.
JTK tager sig af det.
2.2.4 Øvrige
MS og JTK orienterer
MoU IOC og ICSD
MoU between IOC and ICSD. MS arbejder videre med det i det politiske
arbejde, og vil i det nærmeste fremtid undersøge de muligheder der er for
møder med DIF, Parasport Danmark, politikere – for vi er klar til at få
forbundet op på samme niveau som OL og Paralympics – ligestilling.
Hjemmesiden
Hjemmesiden er opdateret, og vi er godt på vej. I de kommende uger /
måneder vil Nicklas Kleczewski ordne de sidste opgaver.
DL 2021
Deaflympicskomiteen for Deaflympics 2021 indstilles til godkendelse.
Joachim Thor Krøyer, Chef de Mission
André Wang Kobberholm, Vice Chef de Mission
Per Sørensen,
Kristian Bernt Knudsen, økonomi

4

Michael Weber Steenberg, politisk arbejde
Godkendt.

Blok 3: Politiske og økonomiske emner
3.1 Politiske emner til drøftelse og evt. beslutning
3.1.1 Indhold til Klubseminar
André Wang Kobberholm er i gang med programmet for klubseminaret, og vil
også senere hen snakke MS om de øvrige punkter der skal tages med fra
hovedbestyrelsens side.
3.1.2 Planlægning af Årsmøde
Årsberetningen 2019 som udarbejdes i samarbejde med FL Reklame, skal
efter planen være klar senest den 10.marts 2020, og derefter til korrektur.
MS vil sammen med sekretariatet planlægge årsmødet og hvad der skal gøres
klar og bestilles m.v. – også planlægge en ’drejebog’ over hovedbestyrelsens
opgaver til årsmødet – men det tager vi også til det næste
hovedbestyrelsesmøde den 3. april 2020.
3.1.3 Ny udvalgsformand i EB-udvalget
Claus Jul Larsen er formand for udvalget
3.1.4 Møde på Castberggård – orientering vedr. vedtægtsforslag
MS deltager til mødet med Castberggård den 13. marts 2020, og tager de
kommentarer med til mødet, som hovedbestyrelsen har snakket sammen på
mailkorrespondance.
3.1.5 EDSO Congress
Det er vigtigt, at vi får det afklaret med EDSO om, hvad DDI dækker og ikke
dækker i forbindelse med EDSO Congress 2020. MS og JTK vil tage kontakt
til EDSO hurtigst som muligt, for vi har fortsat ikke en aftale med EDSO
omkring dette.
JTK understreger, at det skal køre efter forbundets procedurer og
retningslinjer, og det er også os som skal fastsætte de økonomiske rammer
for hvad vi kan hjælpe EDSO med.
3.1.6 Opfølgning af stemmefordelingsproces fra sidste klubseminar
Dette tages op til det kommende klubseminar den 4. april 2020, hvor
klubberne får den sidste chance for at komme på banen med en ny
stemmefordeling for klubberne – ellers bliver forbundet nødsaget til at komme
med et nyt forslag.
André Wang Kobberholm tager sig af denne opgave, og vil arbejde på, at
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kunne lave flere eksempler på en stemmefordeling, således klubberne bedre
kan forstå det.
3.2 Økonomiske emner til drøftelse og evt. beslutning
3.2.1 Regnskab for 2019
Actis Revisorer sender alt materiale til underskrivelse elektronisk, og derfor
husk at holde øje med jeres mail i den kommende uge. Alt skal efter
tidsplanen være færdigt og klart inden den 13.-14. marts 2020, således det
kan sendes ud til klubberne.
3.2.2 Budget for 2020
Der er ingen ændringer for budgettet 2020.

Blok 4: Interne beslutninger
4.1 Klubbernes generalforsamlinger
Hvem har mulighed for at repræsentere DDI til hvilke generalforsamlinger?
Tenpins94
DAN
IK Viking
Start
Ahorn
TKR
Døvania

14. februar i Odense - CH
27. februar i Odense - INGEN
21. marts i Vejle - STJ
14. marts i Aalborg - ???
14. april i Roskilde - CJL
31. marts i København - INGEN
1. april i København - CJL

4.2 Repræsentation til kommende begivenheder
- Møde med Castberggård og organisationerne DDL, DDU og DDI i forbindelse med
vedtægtsændringerne den 13.marts 2020. MS deltager.
- Castberggård Repræsentantskabsmøde den 18. april 2020. KIR deltager.
- Parasport Danmark Repræsentantskabsmøde den 24.april 2020. CJL deltager.
- Dansk Døves Landsforbunds Landsmøde den 8.-10. maj 2020. MS deltager.

Blok 5: Sportsgrene under DDI
5.1 Herrehåndboldlandsholdet
MS informerer, at indtil videre er der kommet mere ro på håndboldlandsholdets
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forberedelser, samt også snakket med landstræneren om, at der er fortsat 110 pct.
opbakning fra DDI til landstrænerens beslutninger
5.2 Nyt fra øvrige sportsgrene
Fodbold
Deaflympics kvalifikationskampen mod Italien den 30. maj 2020 er aflyst grundet
COVID-19.
Deaflympics kvalifikationskampen mod Ukraine den 13.juni 2020
Bowling
Der er deltagelse til NBM Bowling 2020 i Finland, juni.
Golf
Der er deltagelse til VM Golf 2020 i England, august
Orientering
Der er deltagelse til EM Orientering 2020 i Sverige, august
Futsal
Der er deltagelse til NBM Futsal 2020 i Vejle (både herrer og damer), november

Blok 6: Næste møde
6.1 Næste møde.
Næste hovedbestyrelsesmøde er den 3. april 2020 i Odense.
Datoer for resten af 2020:
Hovedbestyrelsesmøde den 12.-14. juni 2020 flyttes til den 29.-31. maj 2020.
Hovedbestyrelsesmøde den 23. september 2020.
Hovedbestyrelsesmøde den 20.-22. november 2020 i Vejle
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Underskrevet den ___ / ___ 2020.

_________________________
Michael Weber Steenberg
Formand

_________________________
Claus Jul Larsen
Næstformand

_________________________
Anders Kirchheiner
HB-medlem

_________________________
Søren Toura Jensen
HB-medlem

_________________________
Christian Høybye
HB-medlem
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