Referat af hovedbestyrelsesmøde i
Dansk Døve-Idrætsforbund
Dato:

Lørdag den 2. oktober kl. 17.00-19.00

Sted:

Crowne Plaza Copenhagen Towers, Ørestad.

Deltagere:

Hovedbestyrelsen: Michael Weber Steenberg (MS), Anders
Kirchheiner (KIR) og Laila Benthin (LAB).

Sekretariat: Joachim Thor Krøyer (JTK)
Afbud:

Janni Møller Thomsen (JMT) og Søren Toura-Jensen (STJ)
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Blok 1: Opstart og siden sidst
1.1 Valg af mødeleder
KIR er mødeleder.
1.2 Praktiske oplysninger
Forskellige praktiske informationer om mødet.
1.3 Referat fra sidste HB-møde
Mødereferatet godkendes og underskrives næste gang når alle
hovedbestyrelsesmedlemmer er til stede.

Blok 2: Sager til orientering
2.1 Kort nyt fra sekretariatet
2.1.1 Diverse nyt fra sekretariatet, som kan have relevans for HB.
Aktiviteter
Der er ved at være en stor aktivitet i DDI, både for eliten og bredden. Der vil i
de kommende måneder rettes fokus på landsholdene, for at finde ud af om de
fortsat skal være på programmet, f.eks. futsal damer, som det fortsat kniber
med at komme i gang.
Seminar
Der arbejdes, at afholde en større seminar for alle idrætsledere, landstrænere
m.fl. i løbet 2022, så vi kan informere alle omkring de retningslinjer og regler
der er i DDI, så det er ens for alle.
Økonomi
Økonomien i DDI er fortsat sundt og stærkt, dog er det vigtigt at der fortsat
holdes øje med økonomien løbende, grundet efter coronapandemien først nu
er DDI ved at komme i omdrejninger igen med et stort flow af indtægter og
udgifter, også flere store begivenheder i vente, f.eks. forbundets 100 års
jubilæum og Deaflympics i 2022.
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2.2 Diverse orienteringer
2.2.1 Situationen i den internationale idrætsverden
NBDSF
Danmark, Sverige, Norge, Finland, Letland, Estland og Island har tilmeldt sig
til mødet i København. Det afholdes ved Scandic Strandpark.
MS er igang med at lave et program / agenda for mødet.
EDSO
Der er ikke sket så meget siden sidst, udover vi kan se at EDSOs præsident
har været meget aktiv i forbindelse med Deaflympics 2022.
ICSD
Kort og godt. Der er fortsat krise i ICSD, og usikkerheden er fortsat stor i
forbindelse med det kommende ICSD ekstra ordinære kongres – for skal det
afholdes i Istanbul 5.-6. november 2021 eller skal det afholdes i Lausanne den
28.-29. november 2021?
Indtil videre, så planlægger vi at indsende ’Power of Attorney’ til begge
kongresser, og så må vi se hvad der sker i de kommende uger.
Det samme med Deaflympics 2022 om det skal afholdes i Caxias do Sul maj
2022 eller i Rio de Janerio november 2022 – dog er der meget som tyder på,
at det bliver i Rio de Janerio efter sidste uges informationer med bl.a. at
Brasiliens præsident Jair Bolsonaro officielt støtter Deaflympics 2022 i Rio de
Janerio.
Flere informationer og opdateringer vil komme løbende til hovedbestyrelsen,
også opdateringer fra formandens side til offentligheden, f.eks. video.
Caxias do Sul eller Roi de Janerio.
2.2.2 DDI 100-års jubilæum
Arbejdsgruppen med MS, KIR og Emilie Mahler har afholdt et godt møde
omkring forbundets 100 års jubilæum i 2022. Referatet fra mødet bliver sendt
ud.
2.2.3 Deaflympics Generalsamling
Selvom der er fortsat usikkerhed i forbindelse med hvor Deaflympics 2021
skal afholdes henne, så er vi i gang med planlægningen og forberedelserne.
Vi har i starten af september afholdt Denmark Deaflympic Team
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generalsamling ved Scandic Strandpark med, og det har været en rigtig god
weekend med foredrag, workshop, tøj, fotografering m.v. Der er planlagt
generalsamling igen i februar 2022.
Der forventes, at de første atleter bliver udtaget til Deaflympics 2021 omkring
den 15. oktober 2021. Der er mulighed for efterudtagelse senere, såfremt der
dukker nye talenter i de forskellige idrætsgrene som er med på det olympiske
program – men samtidig understreger vi også at det er kun de seriøse atleter
som bliver udtagne.
2.1.1 Høreforeningen
Status for samarbejdet
MS og LAB deltog til Høreforeningens Hovedbestyrelsesmøde i starten af
september måned. Et positivt møde, og der er fortsat mulighed for at starte et
samarbejde mellem Høreforeningen og DDI.
2.2.4 Økonomi og strategi
Erhvervsnetværk, kontakter og nye samarbejds- og sponsormuligheder.
MS mødes med JMT log KIR den 13. oktober 2021.

Blok 3: Politiske og økonomiske emner
3.1 Politiske emner til drøftelse og evt. beslutning
3.1.1 Strategisporaftalen med DIF
DIF har vendt tilbage med en tilbagemelding, at vores strategisporaftale er
godkendt, men at DDI sammen med Parasport Danmark skal finde ud af hvad
der skal støttes med. Fra vores side, så er det opfattet at vi modtager 0 kr. fra
DIF, men at vi så modtager 150.000 kr. fra Parasport Danmark, fordi de gerne
vil hjælpe os.
MS og JTK skal have et møde med Parasport Danmark i løbet af efteråret
2022.
Parasport Danmark 50 år
Der er kommet en invitation til Parasport Danmarks 50 års jubilæumsreception
den 29. oktober 2021 kl.13.00-16.00 i Idrættens Hus. Vi er udfordret med at
deltage denne dag, da vi er optaget til NBDSF-meeting netop den dag, men
MS vil se om vi kan sende en DDI-repræsentant afsted til receptionen.
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3.1.2 Politisk arbejde – møde med folketingspolitikere
Der er arrangeret møder med MS og de forskellige kultur- og idrætsordførere
på Christiansborg.
3.2 Økonomiske emner til drøftelse og evt. beslutning
3.2.1 Kvartalsrapport udsendes i ultimo oktober
Der udsendes kvartalsrapporter i kvartalet på mail til hovedbestyrelsen, fordi
hovedbestyrelsens møder ikke passer helt præcist ind i kalenderen for
kvartalsrapporter.
3.2.2 Budget 2022, næste bestyrelsesmøde
JTK har et budget 2022 klar i starten af november måned.
3.2.3 Transportgodtgørelse, antal kr. pr. km
Der opfordres til at se på ’dækning af transportgodtgørelser til atleter’, da det
er en udgift som er stigende fra år til år. Den nuværende sats på 2.05 kr. pr.
km skal måske sættes ned, og der skal måske udarbejdes flere retningslinjer
og regler før der er dækning af transportgodtgørelse til atleter. I øjeblikket får
vi ca. 30 pct. refunderet af Parasport Danmark, mens de sidste 70 pct. er
udgift for DDI.
JTK arbejder videre med forslag en ny model for transportgodtgørelse.

Blok 4: Interne emner
4.1 Bestyrelsens sammensætning og rollefordeling
MS har udarbejdet en arbejds- og rollefordeling til videre arbejde i hovedbestyrelsen.
4.2 Visions- og Strategiarbejde
Vi har haft 3 timers workshop sammen med sekretariatet, og der er kommet mange
gode input til det videre arbejde med ’Visions- og Strategiarbejde’. Næste skridt er, at
vi skal have samlet det hele sammen og udarbejde en plan, tidshorisont inden det
hele gerne skal være klar til årsmødet i 2022.
Vedtægterne skal også gennemgås, så det også kommer til at stemme overnes med
’Visions- og Strategiarbejde’.
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Blok 5: Sportsgrene under DDI
5.1 Uofficiel DM i Discgolf
MS var på besøg til det uofficielle DM Discgolf. Det var en positiv oplevelse med
mange deltagere, og spændende at følge med i konkurrencerne.
Der ses gerne, at klubberne har deres klubtrøjer på, når der skal deltages til
uofficielle og officielle DM. Dette skal vi have tilføjet i regler og retningslinjer.
5.2 Elite- og Breddeudvalget
Der skal ses nærmere på sammensætningen af ansættelsesudvalget i håndbogen
’Regler og procedurer’ JTK ser på et nyt udkast sammen med AK.
Elite- og Breddeudvalget har møde den 12. oktober 2021. Claus Jul Larsen har sagt
ja til at fortsætte i udvalget, og fra hovedbestyrelsens side er der opbakning til at
Claus Jul Larsen fortsat kan være formand for Elite- og Breddeudvalget, hvis han vil
det.

Blok 6: Næste møde
6.1 De næste mødedatoer aftales
Bestyrelsesmøde 24. november 2021 kl.16.30-19.00. Mødested informeres senere.
Til information
Forretningsudvalget (FU) har næste møde den 10. november 2021.
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Underskrevet den

/

2021.

Michael Weber Steenberg
Formand

Anders Kirchheiner
Næstformand

Janni Møller Thomsen
HB-medlem

Søren Toura-Jensen
HB-medlem

Laila Benthin
HB-medlem
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