Referat af hovedbestyrelsesmøde i
Dansk Døve-Idrætsforbund

Dato:

Onsdag den 21. oktober 2020 kl. 16.30 – 19.00

Sted:

Idrættens Hus, Brøndby

Deltagere:

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

Sekretariat: Joachim Thor Krøyer (JTK)
Afbud:
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Blok 1: Opstart og siden sidst
1.1 Valg af mødeleder
CJL er mødeleder
1.2 Praktiske oplysninger
Forskellige praktiske informationer om mødet.
Hovedemnet for mødet er den nye strategisporaftale.
1.3 Referat fra sidste HB-møde
Referatet fra sidste hovedbestyrelsesmøde er underskrevet.
1.4 Opfølgning siden sidst inkl. gennemgang af opgavelisten
1.4.1 Evaluering af Klubseminar og Årsmøde
Fint og velgennemført klubseminar og årsmøde.
Det er vigtigt, at vi er meget mere forberedt til de næste
årsmøder/repræsentantskabsmøder, seminarer, f.eks. følgende:
- forberedelse og planlægning, f.eks. formanden og sekretariatet
- årets priser, forskellige type design skal anvendes til diplomer, f.eks. årets
fund, årets idræts idrætspræstation og årets leder skal have et design for sig
selv og de øvrige priser i et andet design.
- forberedelse af powerpoint med indhold, også et oversigt over hvad der er af
årets priser, f.eks. også sekretariatets årets tak pris.
1.4.2 Event med Vestegnens Sportsklinik 22. september 2020
Dansk Døve-Idrætsforbunds var sammen med idrætsledere og landstrænere
samlet i Idrættens Hus, til et spændende møde og oplæg med Mette Bille
Bendixen og Filip Nedergaard Thomsen fra Vestegnens Sportsklinik.
I oplægget kom Mette og Filip ind på hvilke behandlingsmetoder de tilbyder og
hvor de har deres fokus i forbindelse med deres arbejde. Vestegnens
Sportsklinik har flere behandlere tilknyttet, og sportsklinikkens team vil få en
nøglerolle, da de sammen med forbundets øvrige behandlere skal stå for
behandling af Dansk Døve-Idrætsforbunds landshold, eftersom Dansk DøveIdrætsforbund har en 5-årig samarbejdsaftale med Vestegnens Sportsklinik.
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1.4.3 Møde med DIF og Parasport Danmark 6. oktober 2020
MS og JTK havde møde med Hans Nantorp (næstformand DIF) og John
Peterson (formand Parasport Danmark). Et møde hvor vi havde muligheden
for at fortælle kort og godt om DDI og dens historie siden forbundets
oprettelse i 1922.
Samarbejde med DIF og Parasport Danmark er vigtigt for os, også omkring
synligheden for dansk døveidræt både nationalt og internationalt, men
desværre er vi fortsat en ’lillebror’ i det hele, da vi fortsat skal køre det hele
igennem Parasport Danmark.
Der ligger en del arbejde fremadrettet, også hvordan vi kommer videre med
vores mål om at gå fra ’lillebror’ til et forbund som er ligestillet med de øvrige
forbund.
1.4.4 Situationen i den internationale idrætsverden
ICSD
Der er ikke så meget nyt siden sidst, da der er fortsat uklarhed over hvad der
sker i ICSD i øjeblikket.
NBDSF
MS har haft møde med de nordiske-baltiske lande (NBDSF), og alle lande er
enige om at sende et fælles brev med forskellige punkter, f.eks. hvornår
kommer der ekstra ordinær kongres? Hvordan ser det ud med Deaflympics
2021 og corona-restriktioner m.v.
EDSO
Vi afventer fortsat svar fra EDSO i forbindelse med vores værtskab for EDSO
Congress 2021, og MS vil i løbet af kort tid rykke EDSO for svar.
1.4.5 Landsholdssamlinger m.m.
Landsholdssamlinger er stille og rolig i gang igen efter en længere pause,
grundet COVID-19. Vi følger fortsat retningslinjer fra DIF og myndighederne,
samt vi også nøje følger COVID-19-udviklingen.
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Blok 2: Sager til orientering
2.1 Kort nyt fra sekretariatet
Diverse nyt fra sekretariatet, som kan have relevans for HB.
2.1.1 Nyt samarbejde med København Håndbold
Vi har igen indgået et samarbejde i de næste 2 år med Københavns Håndbold
i forbindelse med Deaflympics 2021 og VM Håndbold 2022 (Danmark).
Et samarbejde, som giver DDI fortsat muligheden for at blive mere synlig og
eksponeret endnu mere, og ikke mindst at være en del af det attraktive
netværk der er i Københavns Håndbold.
2.1.2 Høreforeningen og Decibel
Høreforeningen
Vi har været til møde med Høreforeningen omkring et muligt samarbejde
mellem Høreforeningen og DDI. Et positivt møde, og vi har mange fælles
interesser og områder, som gør at vi er enige om et samarbejde skal på plads
snarest som muligt – et samarbejde som kommer til at handle om idræt for
alle.
Decibel
I løbet af efteråret skal vi mødes med Decibel, samme måde som
Høreforeningen.

Blok 3: Politiske og økonomiske emner
3.1 Politiske emner til drøftelse og evt. beslutning
3.1.1 Punkter til Strategisporaftalen 2022-2025
Der skal udvælges overordnede punkter til vores strategisporaftale med DIF,
og vi har det første check-in møde med DIF den 27. oktober 2020, og deadline
for at have vores punkter til aflevering til DIF er den 1. december 2020.
Forskellige materialer fra DIF er sendt ud til alle specialforbund
Eksempel på en strategisporskabelon.
Vi skal have 2 spor i alt.
Informationsfolder om strategisporaftalen.
Nyttige informationer.
DIF’s politiske prioriteringer.
Det bliver nemmere at finde nøgleord til vores egne punkter til
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strategisporaftalen.
Viden om økonomien og opbygningen bag.
En fin læsning til forståelsen af aftalen. Især punkt 3.2 og frem er fin at læse.
Konklusion
Vi er enige om, at vores overskrifter for den kommende strategisporaftale vil
være i retning a: Kompetenceudvikling og Sociale Aktiviteter. Dette er kun
starten og i skitseform, for de to ord er meget bredt dækkende, og det vendes
med konsulenten fra DIF.
MS og sekretariatet arbejder videre med det, og strategisporskabelon med
vores spor forventes klar til det næste hovedbestyrelsesmøde i november.
3.2 Økonomiske emner til drøftelse og evt. beslutning
3.2.1 Balance pr. den 30. juni 2020
Balancen pr. den 30. juni 2020 ser positivt ud, og i øjeblikket arbejder JTK og
JN Bogføring på, at vi har balancen pr. den 31. oktober 2020 klar inden det
næste hovedbestyrelsesmøde i november.

Blok 4: Interne beslutninger
Blok 5: Sportsgrene under DDI
5.1

EM Håndbold 2021, Kroatien
JTK vil gerne have hovedbestyrelsens opbakning til at Danmark trækker sig
fra det kommende European Deaf Handball Championships 2021 i Kroatien,
pga. af usikkerheden med COVID-19 udviklingen i hele Europa.
Hovedbestyrelsen er enige, og giver opbakning til dette. JTK informerer
EDSO, Kroatien og vores landstræner Kim TN Moesby, og til sidst informeres det på
hjemmesiden.

Blok 6: Næste møde
6.1 Næste hovedbestyrelsesmøde?
20.-22. november 2020 Crowne Plaza Copenhagen Towers, København
Fokus: Politisk program, Vision og Intern Strategi. Program og dagsorden kommer i
god tid inden.
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Underskrevet den

/

2020.

Michael Weber Steenberg
Formand

Claus Jul Larsen
Næstformand

Anders Kirchheiner
HB-medlem

Søren Toura-Jensen
HB-medlem
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