Referat af hovedbestyrelsesmøde i
Dansk Døve-Idrætsforbund
Dato:

Søndag den 22. november 2020 kl. 9.00-12.00

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)
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Blok 1: Opstart og siden sidst
1.1 Valg af mødeleder
STJ er mødeleder
1.2 Praktiske oplysninger
Forskellige praktiske informationer om mødet.
1.3 Referat fra sidste HB-møde
Referatet fra sidste hovedbestyrelsesmøde er underskrevet.
1.4 Opfølgning siden sidst inkl. gennemgang af opgavelisten

Blok 2: Sager til orientering
2.1 Kort nyt fra sekretariatet
Diverse nyt fra sekretariatet, som kan have relevans for HB.
2.1.1 Situationen omkring Covid-19 og DDI
JTK informerer, at der er ikke meget nyt siden sidst, da vi er efterhånden igen
ved at være i den samme situation som i marts 2020. Sekretariatet arbejder
hjemmefra og er kun i Brøndby når det er nødvendigt, og det samme med de
øvrige aktiviteter i DDI er udsat eller aflyst.
Selvom Covid-19 fylder en del, så er sekretariatet fortsat meget motiveret i
arbejdet, for der er fortsat mange arbejdsopgaver som skal afsluttes inden
årets udgang, samt vi fortsat er i gang med planlægning og forberedelserne af
året 2021.
2.1.2 Støtteforening oprettet
JTK informerer om, at der er blevet oprettet en ny støtteforening til DDI af de 3
initiativtagere Jakob Gade, Ib Schjeldal og Peder Sørensen, som er tidligere
eliteidrætsudøvere i DDI. Et fantastisk godt initiativ, og vi glæder os til et godt
samarbejde med støtteforeningen.
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Vi håber også, at I alle breder budskabet ud til jeres familie, venner, bekendte,
arbejdsplads m.v.for alle er velkommen - også I er velkommen til at blive
medlem af støtteforeningen.
2.2 Diverse orienteringer
2.2.1 Situationen i den internationale idrætsverden
MS informerer om, at der er ikke sket meget nyt i forbindelse med EDSO og
ICSD, og det er jo i virkeligheden ikke godt for den internationale døveidræt,
men vi håber at der snart kommer en afklaringen på f.eks. de kommende
kongresser både ved EDSO og ICSD.
Deaflympics 2021 ser derimod lovende ud, da arrangørerne fra Brasilien er
godt i gang med forberedelserne og planlægningen, og det ser meget
professionelt ud med det hele.
2.2.2 Orientering fra hovedbestyrelsen til JTK
Sparring
Hovedbestyrelsen vil meget gerne stå til rådighed for sekretariatet for sparring
og samarbejde i arbejdet, f.eks. STJ omkring klubområdet, AKI omkring
juridisk arbejde og sponsor.
JTK informerer sekretariatet om det.

Blok 3: Politiske og økonomiske emner
3.1 Politiske emner til drøftelse og evt. beslutning
3.1.1 Strategisporaftalen
Strategisporaftalen med DIF er ved at være ved vejs ende, og der er allerede
nu kommet positive tilbagemeldinger retur fra DIF, godt arbejde af os alle.
Der bliver 2 spor. Den ene spor hedder ’Kompetenceudvikling’ og den anden
spor hedder ’Synliggørelse’
I løbet af i næste uge skal der arbejdes videre med det, blandt andet
tydeliggøre det mere, således det står endnu mere skarp fra start til slut.
Derefter bliver det sendt til DIF senest den 1. december 2020, og dermed er vi
i gang med strategisporaftalens 2022-2025 arbejde, som skal i en mere
detaljeret beskrivelse i løbet af 2021.
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3.2 Økonomiske emner til drøftelse og evt. beslutning
3.2.1 Årsregnskabet for 2020
Tidsplanen for den kommende EY-revision af årsregnskabet 2020.
Der er afsat 100.000 kr. til EM 2020-frivillige, og da dette ikke er blevet brugt,
så skal det hensættes til et nyt projekt i forbundet som startes op i enten 2021
eller 2022. Projektets navn er endnu ikke på plads, men regner med at få det
på plads i starten af det nye år i forbindelse med strategisporaftalen med DIF.
3.2.2 Budget 2021
Budgettet 2021 er godkendt.

Blok 4: Interne beslutninger

4.1 Tavshedspligterklæring
Vi har alle underskrevet tavshedspligtserklæring. Men vi skal have diskuteret i hvilket
omfang erklæringen gælder, så det er på plads internt.
Balance mellem informationer, diverse, hvad der står i referater eller ikke i referater.
Kort og godt, det som der snakkes om på hovedbestyrelsesmøder må ikke siges
videre, kun det som der er nævnt i de eksterne referater som også er tilgængelige på
hjemmesiden, mens de interne referater er kun til hovedbestyrelsen.
4.2 Rollefordelinger mellem tegnsprogstolke og ledere/landstrænere/sportsfolk
Vi skal have afklaret hvordan rollefordelingen skal være, så det foreligger helt klart.
JTK arbejder videre med det, og forventer, at vi kan have indført nye regler og
procedurer for tegnsprogstolke. Dette skal tilføjes i håndbogen samt alle
tegnsprogstolke bliver informeret om det inden de kommer på arbejdsopgave i DDI.
4.3 Proces for udtagelser til DL2021
Vi skal have klarlagt hvordan processerne er for udtagelser til Deaflympics 2021. Er
der mulighed for efterudtagelse m.m.?
Der er mulighed for at komme i betragtning i starten af 2021, da den endelige
udtagelse til Deaflympics 2021 finder sted senest maj 2021. Det er vigtigt, at vi
respekterer idrætslederens og landstrænerens beslutninger om hvem der bliver
udtaget, og sekretariatet og elitechefen kan komme med evt. sparring og rådgivning
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såfremt det bliver nødvendigt at få dem til at ’udtage’ flere, specielt de mulige
medaljekandidater i de forskellige idrætsgrene, dog skal de opfylde de krav og
betingelser som der er sat fra landstrænerens og forbundets side.

Blok 5: Sportsgrene under DDI
5.1 Discgolf event 29. oktober 2020
STJ informerer om, at discgolf-arrangementet var en stor succes, og der er kommet
positive tilbagemeldinger fra alle, at de ser gerne gentaget igen i 2021, også med
uofficielt DM Discgolf.
Flere klubber er ved at få discgolf som idrætsgren i klubben.
5.2 Nye idrætsledere / Nye landstrænere
Der er kommet forskellige jobopslag på vores hjemmeside og de sociale medier, og
senere hen vil vi oprette en jobbank på hjemmeside, således alle altid kan se hvad vi
har af spændende tilbud, når vi snakker om frivilligt arbejde i DDI.
5.3 Futsal landsholdets samling med DBU Futsal
JTK informerer om, at weekenden på CBG (Castberggård) sammen med DBU Futsal
og vores landshold var en stor succes. DBU Futsal var meget glade og tilfredse med
CBG, opholdet, forplejning, samværet med DDI – alt i top, og dette gør at DBU gerne
kommer igen til næste år.

Blok 6: Næste møde
6.1 De næste mødedatoer aftales;
MS og JTK finder datoer for hele 2021, og sender det ud til alle i hovedbestyrelsen
inden årets udgang.
Følgende datoer er allerede bekræftet:
Juleafslutning d. 18. december 2020
Klubseminar og Repræsentantskabsmøde 23.-25. april 2020
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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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