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Referat af hovedbestyrelsesmøde i  
Dansk Døve-Idrætsforbund 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

Dato: 
 

Fredag den 29. maj 2020 kl. 16.00 – 19.30 

Sted: 
 

På Zoom, virtuelt mødelokale 
 

Deltagere: 
 
 
 

Hovedbestyrelsen: Michael Weber Steenberg (MS), Claus 
Jul Larsen (CJL), Anders Kirchheiner (AKI), Christian Høybye 
(CH), Søren Toura-Jensen (ST), 
 

Sekretariat: 
 

Joachim Thor Krøyer (JTK)  

Afbud: 
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Dagsorden: 
 
Blok 1: Opstart og siden sidst 

 
1.1 Valg af mødeleder 

CJL er mødeleder  
 
 

1.2 Praktiske oplysninger 
Forskellige praktiske informationer om mødet, og der er aftalt hvordan mødet 
kommer til at foregår på Zoom. 
 
Hovedemnet for mødet er den aktuelle verdenssituation iht. Corona-krisen, og dette 
vil indtil videre være en fast del af dagsorden til de kommende møder i 
hovedbestyrelsen. 
 

1.3 Referat fra sidste HB-møde 
Mødereferatet er godkendt via. mail. Vi underskriver næste gang når vi mødes i 
august / september måned.  
 

1.4 Opfølgning siden sidst inkl. gennemgang af opgavelisten 
 
1.4.1 SKUL 100 års jubilæum 

MS deltog til SKULs 100 års jubilæum i Finland. Det var et godt arrangement 
og det gav inspiration til hvordan vi skal arbejde videre med vores 100 års 
jubilæum i 2022. 
 

1.4.2 Orientering om aflysningerne som følge af Covid-19. 
I løbet af maj vil er der udarbejdet nye budgetter for 2020, da der er sket 
ændringer siden sidst med de aflysninger / udsættelser af de forskellige 
aktiviteter og sportsbegivenheder m.v. Det er klart, at mange indtægter og 
udgifter bliver nu markant sat ned, men det får ikke en betydning for 
forbundets endelige resultat, for vi fortsat har et sundt og fornuftigt økonomi i 
de tider med COVID-19. 
 
 
 
 

 
Blok 2: Sager til orientering 

 
 
2.1    Kort nyt fra sekretariatet 

   Diverse nyt fra sekretariatet, som kan have relevans for HB. 
 

2.1.1 Arbejdet frem mod Bestyrelsesmøde, Klubseminar og Årsmøde den 18.-
20. september 2020 
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Dato og sted er bekræftet igen, og der afholdes årsmøde ved Scandic Odense 
den 20. september 2020. Klubberne har modtaget en mail fra formanden. 
 
Ny deadline for udarbejdelsen af årsberetningen 2019 er den 1. august 2020, 
og dette er klar til tryk og levering i starten af september 2020. 
 
 

2.1.2 EM Håndbold og EDSO-kongres 
European Deaf Sports Organization (EDSO) og Dansk Døve-Idrætsforbund 
(DDI) har grundet den aktuelle COVID-19 krise som hærger over store dele af 
verden, set sig nødsaget til, at aflyse European Deaf Handball Championships 
2020. 
 
Krisen betyder også at EDSO-kongressen, som skulle have fundet sted i 
samme periode, tilmed er aflyst.	

Danmark og resten af Europa er i en stor krise i øjeblikket, som påvirker alt 
sport. Vi bakker op om regeringen og myndighedernes tiltag, og det vil være 
uansvarligt at afvikle både EM i Håndbold 2020 og EDSO-kongressen 2020 til 
sommer. Vi står sammen, og sundheden er vigtigere end sport. Vi havde 
ellers glædet os og set frem til at afholde den store sportsbegivenhed og 
kongressen, for der var lagt op til en stor fest og oplevelse for alle i dansk 
døveidræt. Det hele slutter dog brat grundet virussen. Allerede nu er det svært 
at få lavet nye aftaler med hotellerne, fordi vi hele tiden er nødt til at forholde 
os til deres annulleringsfrist. Hvis ikke disse aftaler overholdes risikerer vi at 
blive hæftet på et stort økonomisk beløb i sidste ende, og dermed smide 
penge direkte ud ad vinduet. Derfor har vi meddelt, at vi frigiver værtskabet. 
Dette betyder at andre lande nu kan henvende sig til EDSO for at overtage 
værtskabet, og dette gælder muligvis også for EDSO-kongressen	

Det er nu vores mål at lave et bud på World Deaf Handball Championships 
2022 på dansk grund, og vi vil knokle for at det lykkes. 
	

2.1.3 Istandsættelse af DDI’s lokaler 
Sekretariatet har i løbet af maj måned igangsat en større istandsættelse af 
vores lokaler i Idrættens Hus, samt også få anskaffet nyt inventar m.v. 
 

2.1.4 Arbejdstidsoversigt for sekretariatet 
Hvordan ser det ud, nu hvor der ikke er så mange opgaver at tage sig af. Er 
der sørget for afspadsering m.m.? 
 
Der er nok af arbejdsopgaver for alle på sekretariatet, da der har været 
arbejdet med f.eks. opdateringer / fornyelse af dokumenter, planlægning af 
resten af 2020 og de kommende år, oprydning m.v. samt også istandsættelse 
af vores lokaler. 
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Endvidere så har vi også investeret i TimeGuru, som alle medarbejdere på 
sekretariatet skal bruge fra den 1. maj 2020, og dermed får vi også endnu 
mere styr på timer, afspadsering, ferie m.v. 
 

2.1.5 Lageret på Castberggaard 
Lageret på Castberggaard er efterhånden stort med en stor værdi, derfor ska 
lageret l gennemgås og igennem en større oprydning, og sekretariatet har 
planlagt en dag på Castberggaard for at løse denne arbejdsopgave. 
 
Der er også et ønske om, at vi evt. kan få et lille lager på Sjælland, gerne tæt 
på Idrættens Hus. JTK arbejder videre med det. 
 

2.2    Diverse orienteringer  
 

2.2.1 FIFA 20 turneringen 
Midt i COVID-19 har det været vigtigt, at komme med nye ideer til at forbundet 
fortsat kan holde det hele i gang, når sportens verden står stille med alle 
aktiviteter.  
 
Derfor har der været E-sport på programmet, her FIFA 20-turneringen, som 
var en stor succes med 26 deltagere, og gode præmier på spil – og ikke 
mindst at vores dygtige grafiske medarbejder har været med til at løfte 
niveauet de lækkert design til FIFA 20 turneringen.  
 
E-sport er kommet for at blive, og skal satses endnu mere på fremadrettet, 
også ude i døveidrætsklubberne. Derfor vil vi i løbet af de kommende 
måneder gå i gang med at finde samarbejdspartnere som kan være med til at 
igangsatte E-sporten i forbundet. 
 

2.2.2 Database for DDI 
Der er igangsat en arbejdsgruppe med MS, Ole Faustrup og Peter Niemla, 
som skal se på rekorder og statistikker m.v.  
 
Nicklas Kleczewski afsætter hver tirsdag fremadrettet til at kun arbejde med 
det, og skal også opbygge en database til rekorder og statistikker, også at der 
kommer informationer på hjemmesiden m.v. 
 

2.2.3 DL 2021 Komité 
Deaflympics 2021 – Komitéen mødes første gang den 9. juni 2020: 
 
Chef de Mission: Joachim Thor Krøyer 
Vice Chef de Mission: André Wang Kobberholm 
Medlem: Kristian Bernt Knudsen 
Medlem: Per Sørensen 
Medlem: Michael Weber Steenberg (politisk arbejde) 
 

2.2.4 Møde med Stig Person fra Parasport Danmark den 9. juni. 
MS og JTK deltager til mødet.  
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2.2.5 Møde med DIF (Strategispor) den 16. juni. 
MS, AK og JTK deltager til mødet. 
 
Dette møde bliver anderledes, grundet omstændighederne med COVID-19, og 
derfor kommer det mere til at handle om medlemsantal. 

 
Blok 3: Politiske og økonomiske emner 

 
3.1 Politiske emner til drøftelse og evt. beslutning 

 
3.1.1 NBM Futsal 2020 

 
NBM Futsal 2020 er indtil videre det eneste store sportsevent vi har i 2020, og 
derfor er både André Kobberholm og JTK i gang med at finde ud af om det 
skal gennemføres eller ej. 
 
Der er fortsat opbakning og deltagelse fra Norge, Sverige, Finland og 
Danmark, så det er positivt. 
 
Grundet omstændighederne med COVID-19, så skal vi se mere på de 
retningslinjer der er fra myndighederne og DIF. 
 
NBM Futsal 2020 arbejdsgruppe har møde den 8. juni 2020, og det overlades 
til dem til at træffe den endelige beslutning – dog beslutningen være på plads 
senest den 1. juli 2020, således vi kan informere alle de nordiske lande om det 
gennemføres eller ej. 
 

3.1.2 Opfølgning af stemmefordelingsproces fra sidste klubseminar 
Det er det samme fra år til år, og det er rigtigt svært at komme videre med det.  
 
Vi er enige om, at dette skal med på dagsorden til det kommende klubseminar 
i september måned, og André Kobberholm skal udarbejde en præsentation af 
den nye stemmefordelingsproces. 
 
MS vil tage på en turné i august måned til de forskellige døveidrætsklubber, 
også til en snak om stemmefordelingen, så vi nemmere kan blive enige om 
det videre forløb når alle klubber mødes i september måned. 
 

3.2 Økonomiske emner til drøftelse og evt. beslutning 
 
3.2.1 Regnskab for 2019 

Årsregnskabet 2019 er afsluttet, og alle har underskrevet dette. 
 

3.2.2 Budget for 2020 
Budgettet for 2020 er opdateret, grundet omstændigheder med COVID-19. 
 
Godkendt. 
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Blok 4: Interne beslutninger 
 
4.1 DM 2020 

 
Det er ikke sikkert, at vi kan gennemføre de forskellige DM i 2020, der er i forbundet, 
f.eks. bowling, futsal og orientering, grundet omstændighederne med COVID-19. 
 
Indtil videre ser det ud til, at DM GOLF 2020 bliver gennemført. 
 
Såfremt det ikke er muligt, at gennemføre de øvrige DM i 2020, så bliver det først i 
2021 det bliver gennemført – og dette accepterer vi. 
 
 
 

Blok 5: Næste møde 
 
5.1 Næste hovedbestyrelsesmøde?  

Næste bestyrelsesmøde bliver den 18. september 2020 når vi mødes ved Scandic 
Odense inden elite og klubseminar om lørdagen den 19. september og årsmødet den 
20. september. 

Såfremt det bliver nødvendigt, så finder vi ud af om det er en mulighed for at finde en 
dato i slutningen af august eller i starten af september måned. 
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Underskrevet den  /  2020. 

 
 
 
 
 

 
Michael Weber Steenberg Claus Jul Larsen 
Formand Næstformand 

 
 
 
 
 
 

 
Anders Kirchheiner Christian Høybye 
HB-medlem HB-medlem 

 
 
 
 
 

 
Søren Toura-Jensen 
HB-medlem 

 
 


