
 
 
 
 
 
Referat af Årsmøde 2020 i  
Dansk Døve-Idrætsforbund 
 
 
 
 

Dato: Søndag den 20. september 2019 kl. 09.00 – 12.00 

Sted: Scandic Odense 
Hvidkærvej 25 
5250 Odense   

Deltagere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hovedbestyrelsen: Michael Weber Steenberg (MS), Claus Jul Larsen 
(CJL), Anders Kirchheiner (KIR) og Søren Toura-Jensen (STJ) 
 
Klubber:  
Viking: Emil Trillingsgaard Andersen og Patrick Mikkelsen 
Ahorn: Kim Møller og Jens Luckenbach 
Start: Brian Jørgensen 
Tenpins94: Christian Høybye 
Døvania: Christina Bihl og Tina Boss Dideriksen 
Dan: Anja Jane Rodda og Andrew Rodda 
  

Sekretariat: Joachim Thor Krøyer (JTK), André Kobberholm (AK), Louise Bastholm 
Green (LBG), Nicklas Kleczewski (NNK) og Per Sørensen (PS) 



 
Formanden Michael Weber Steenberg byder velkommen til DDIs Årsmøde 2020. Endelig 
lykkedes det, at få afholdt årsmødet, da det blev aflyst i foråret og rykket til i dag, grundet 
COVID-19. 
 
Æresmedlemmer Ole Artmann, Knud Søndergaard, Willy Pedersen og Lene Lassen. 
 
 
 
Dagsorden: 
 
1.  Valg af dirigent 
 
2.  Valg af referent og stemmetællere 
 
3.  Registrering af stemmeberettigede delegerede 
 
4.  Bestyrelsens beretning forelægges til efterretning 
 
5.  Revideret årsrapport for 2019 forelægges til godkendelse 
 
6.  Behandling af forslag fra klubberne og bestyrelsen 
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1. Valg af dirigent 
 
Hovedbestyrelsen foreslår Filip Verhelst som dirigent. 
 
Filip Verhelst er valgt som dirigent. 
 
 
2. Valg af referent og stemmetællere 
 
Hovedbestyrelsen foreslår LBG og JTK som referenter. 
 
LBG og JTK er referenter 
 
Dirigenten spørger de fremmødte hvem der er interesseret i at være behjælpelige som 
stemmetællere. Laurids Christiansen er stemmetæller. 
 
3. Registering af stemmeberettigede delegerede 
 
 

Klub Antal 
medlemmer 

Antal stemmer 

Ahorn 56 3 

Dan 39 2 

Døvania 131 6 

Start 33 2 

Tenpins94 22 1 

Viking 259 11 

I alt 540 25 
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4. Bestyrelsens beretning forelægges til efterretning 
 
Inden årsberetningen skal årets priser 2018 uddeles først: 
 

Årets Fund 2019 
Motiveringstale af Anders Kirchheiner  
Oliver Kristensen, bowling 
Check 5000 kr. og diplom 
 
Årets Idrætspræsentation 2019 
Motiveringstale af Claus Jul Larsen 
Pierre Bocquet 
Check 2500 kr. og diplom 
 
Årets Klub 2019 
Motiveringstale af Søren Toura-Jensen 
Døvania 
Gavekort 5.000 kr. og diplom 
 
Årets Specialpris 2019 
Motiveringstale af Michael Weber Steenberg 
Laurids Christiansen, marathon 
Gave med chokolade, vin og diplom 
 
Årets Tak 2019 
Motiveringstale af Joachim Thor Krøyer 
Jonas Møller Christensen, Kvickly Albertslund 
Gave med chokolade og diplom 
 

 
Årsberetningen 2019 fremlægges af formanden, Michael Weber Steenberg. 
 
Alle klubber har modtaget årsberetningen i forbindelse med udsendelse af materialer m.v., 
og her har I alle modtaget årsberetning 2019 i blad form. Der tages et udpluk af vigtige 
punkter i årsberetningen: 
 
- En stor fælles indsats, mere aktiv og alle skal være velkommen 
- Ny bestyrelsessammensætning 
- Klubber 
- Rekorder og statistikker på hjemmesiden 
- Planlægning af forbundets 100 års jubilæum i 1922 
- Økonomien vokser fortsat i DDI 
- Store resultater indenfor international sport 
- Medaljereception sammen med Energiselskabet OK 
- DM arrangementer 
- DD3 samarbejde (DDL, DDU og DDI) 
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- Nordisk Baltisk idrætssamarbejde 
- ICSD kongressen 
- internationalt døveidræt 
 
Kommentar: 
 
Chistian Høybye,Tenpins94:  
Opfordrer til, at der kigges mere på forskellige regler og procedurer til DM, f.eks. i bowling 
med informationer om olieprofil i en god tid før og hvordan og hvem har ansvaret for DM 
under hele weekenden, samt evaluering efter hver DM. 
 
Hovedbestyrelsen takker klubber, sportsfolk, frivillige,ansatte, sponsorer, 
samarbejdspartnere m.fl. 
 
5. Revideret årsrapport for 2018 forelægges til godkendelse 
 
JTK, alle klubberne har modtaget årsrapporten tidligere i forbindelse med udsendelse af 
forskellige materialer fra hovedbestyrelsen. Dertil har vi udarbejdet i samme stil som sidste 
år, her i årsberetningen 2019 bladet som I har modtaget i dag med mere præciseret 
overblik over indtægterne og udgifterne omkring økonomien i forbundet. 
 
Årsrraporten er tilfredstillende, og forbundet er kommet ud med et overskud på 70.501 kr. 
før hensættelser. Med et overskud giver det egenkapitalen en konsolidering med 20 t.kr. 
efter hensættelser. Egenkapitalen er primo 2019 227 t.kr, er nu 247 t.kr. ultimo 2019, og 
igen har vi bevist at vores målsætning om at øge egenkapitalen fra år til år fortsat indfries. 
 
Der henvises for yderligere infornmation i ledelsesberetningen for årsregnskabet 2019. 
 
Kommentar: 
 
Chistian Høybye,Tenpins94:  
Tænk over hvad I faktisk betaler i kontingent til forbundet, kun 10 kr. pr. medlem. For det 
lille beløb får alle klubberne en god service og rådgivning, og ikke mindst at klubberne her 
til klubseminar og årsmøde under gode rammer som Scandic Odense. Derfor skal vi 
overveje i fremtiden om de 10 kr. pr. medlem skal forhøjes til et større beløb, for det giver 
et bedre billede og mening for forbundets arbejde med klubberne. 
  
Godkendt med 25 stemmer, alle klubber. 
 
 
6. Behandling af forslag fra klubberne og bestyrelsen 
 
1. Forslag til vedtægtsændring fra klubberne  
 
Forslag til ny stemmefordeling i DDI 
 
Med den nuværende stemmefordeling er dert altid en risiko for at en klub ’køber’ sig til 
stemmer, eftersom det ’kun’ koster 10 kr. pr. medlem. Et eksempel: 100 nye medlemmer 
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giver 4 stemmer og det koster 1.000 kr. for klubben i DDI-andel. 
 
Derfor opfordres der til, at der findes en ny model, som formindsker risikoen for, at 
klubberne spekulerer i medlemsantal i forbindelse med stemmeantallet. De større klubber 
har flere stemmer end de mindre klubber på grund af antallet af idrætsgrene. Det virker 
som om, at de mindre klubber ’straffes’, fordi de ikke har flere idrætsgrene på deres 
program. Det er mere demokratisk, og ligestilling for alle klubber med 2 stemmer til hver 
klub, uanset hvor mange medlemmer klubben har. 
 
§ 9.3 Repræsentanter, stemmeret  
 
§ 9.3.1 Til repræsentantskabsmødet kan hver klub sende max. 2 repræsentanter.  
 
 
 
§ 9.3.2  
 
Nuværende 
En medlemsklub får udregnet sine stemmer således at klubbens samlede antal af DDI- 
andele divideres med 25 og rundes op til nærmeste hele tal.  
 
Ny 
Hver medlemsklub får tildelt 2 stemmer.  
 
§ 9.3.3  
 
Nuværende 
Stemmetallet beregnes for registrerede DDI-andele pr. 31. dec. året før 
repræsentantskabsmødet. Opkrævning af DDI-andele og klubkontingenter til DDI for året 
bagud skal pr. 31/12 være betalt før repræsentantskabsmødet, således at 
medlemsklubberne kan være stemmeberettigede.  
 
Ny 
Opkrævning af DDI-andele og klubkontingenter til DDI for året bagud skal være betalt pr. 
31/12 året før repræsentantskabsmødet, således at medlemsklubberne kan være 
stemmeberettigede.  
 
§ 9.3.4 Grundlaget til udregning af stemmetallet baseres på registreringer hos DDI 
foretaget senest 31.december året før.  
 
§ 9.3.5 En repræsentant kan kun repræsentere én medlemsklub.  
 
§ 9.3.6 Forbundets hovedbestyrelsesmedlemmer har taleret.  
 
§ 9.3.7 Udvalgsmedlemmer har taleret indenfor deres eget udvalg, men ingen stemmeret 
med mindre de repræsenterer en medlemsklub. Indbudte gæster kan med dirigentens 
tilladelse få taleret. 
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Afstemning 25 stemmer, og forslaget er vedtaget. 
 
Udsendelse af de nye vedtægter senest 3 uger efter årsmødet. 
 
 
2. Forslag fra bestyrelsen 
 
Actis Revisorer blev valgt som forbundets nye revisor i 2019, men i sommeren er Actis 
Revisorer desværre lukket og gået sammen med Grant Thornton. 
 
Hovedbestyrelsen foreslår, at repræsentantskabet vælger det nye revisionsselskab Ernest 
& Young (EY) igennem Danmarks Idrætsforbund (DIF). 
 
Ernest & Young (EY) er enstemmig valgt som den nye revisor. 
 
Afslutning 
 
Dirigenten afslutter og lukker årsmøde 2020. 
 
Formanden Michael Weber Steenberg takker dirigenten for et godt arbejde, takker 
referenterne og stemmetællere, også takker alle klubberne. 
 
På gensyn til repræsentantskabsmødet i 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrevet den  /  2020. 
 
 
 
 
 
 
_________________________  
Filip Verhelst   
Dirigent   
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