Referat af hovedbestyrelsesmøde i
Dansk Døve-Idrætsforbund
Dato:

Onsdag den 24. november 2021

Sted:

Scandic Sydhavnen, kl.16.30 – 19.00

Deltagere:

Hovedbestyrelsen: Michael Weber Steenberg (MS), Anders
Kirchheiner (KIR), Søren Toura-Jensen (STJ) og Laila
Benthin (LAB).

Sekretariat: Joachim Thor Krøyer (JTK)
Afbud:

Janni Møller Thomsen (JMT)
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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
Mødereferater fra møder i 2022 godkendes og underskrives.

Blok 2: Sager til orientering
2.1 Kort nyt fra sekretariatet
Diverse nyt fra sekretariatet, som kan have relevans for HB.
2.2 Diverse orienteringer
2.2.1 Situationen i den internationale idrætsverden
ICSD og Deaflympics 2022
MS deltager i den kommende ICSD-kongres i slutningen af november. MS har
haft en masse dialog med de nationale forbund fra de forskellige lande, ICSDrepræsentanter og andre relevante personer – og der er ingen tvivl om det
bliver et anderledes congres med drama og ændringer m.v.
Hvor Deaflympics 2022 skal afholdes henne bliver også afgjort til kongressen.
EDSO
Der er ikke meget nyt fra EDSO, kun at der er lagt op til en spændende EDSOkongres i 2022 i Belgien, grundet at der sker ændringer i ICSD, så vil der med
garanti også komme ændringer i EDSO.
NBDSF

7 ud af 8 Nordiske-Baltiske lande (Danmark, Island, Norge, Sverige, Letland,
Estland og Finland) var til møde ved Scandic Strandpark i København. Et
positivt og godt møde, hvor vi bl.a. snakkede om ICSD, det kommende ICSDkongres, samarbejdet mellem NBDSF-landene, fælles kalender, fælles
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hjemmeside m.v.
Der er enighed om, at alle 7 lande samarbejder godt og står stærkt sammen i et
Nordisk-Baltisk fællesskab. Næste NBDSF-møde forventes at blive på Island i
2022.
Diverse nyt
DIFA
DIFA (Deaf International Football Association) afholder +40 World Cup Futsal I 2022 I
Polen. MS og KIR undersøger om det er muligt for Danmark at stille et landshold –
sidste frist for tilmelding er den 1. december 2021.
DIBF
DIBF (Deaf International Basketball Federation) har haft problemer med
retningslinjerne i WADA (World Anti-Doping Agency) – men DIBF modsat ICSD mener
at alt er på plads og iorden – og at DIBF også deltager til det kommende ICSD
Ekstraordinære Congress 2021.

2.2.2 Rekord- og Statistiskudvalget
Indtil videre går det fint med arbejdet i Rekord- og Statistikudvalget, og der
kommet fart på informationer og opdateringer på hjemmesiden, så det er fortsat
forventning om det er klar inden DDIs 100 års jubilæum.
2.2.3 Økonomi og strategi
Erhvervsnetværk, kontakter og nye samarbejds- og sponsormuligheder.
JTK skal afholde møde med JMT i forbindelse med sponsorater og netværk, og
det forventes at vi kan mødes inden årets udgang.

Blok 3: Politiske og økonomiske emner
3.1

Politiske emner til drøftelse og evt. beslutning
3.1.1 Kommende møde med Parasport Danmark
MS og JTK skal mødes med Parasport Danmark den 16. december 2021, for
for at få klarlagt og drøftet de manglende grundtilskud, aktivitetstilskud,
medlemstilskud plus indeksreguleringer i forbindelse med Kulturministeriets
tilskud.
3.1.2 Politisk arbejde – møde med folketingspolitikere
Der er arrangeret møder med MS og de forskellige kultur- og idrætsordførere
på Christiansborg i forbindelse med DDI og finansloven. Indtil videre har det
været positive møder, og nu komme arbejdet med at få alle til at få forbundet
på den kommende finanslov.
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3.2

Økonomiske emner til drøftelse og evt. beslutning
3.2.1 Kvartalsrapporter i 2022
Kvartalsrapporter bliver fremadrettet sendt til hovedbestyrelsen 4 gange om
året efter følgende plan:
30.januar 2022 - 4.kvartalsregnskab 2021
30.april 2022 - 1.kvartalsregnskab 2022
30.juli 2022 - 2.kvartalsregnskab 2022
30.oktober 2022 - 3.kvartalregnskab 2022
30.januar 2023 - 4. kvartalsregnskab 2022
3.2.2 Budget 2022, næste bestyrelsesmøde
3.2.3 Transports godtgørelse §44
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)
Vores rollefordeling m.v. skal opdateres og evt. opgaver fordeles.
Der er gennemgået en generel rollefordeling i bestyrelsen og alle er indforståede med
deres opgaver. Dog føler nogle af bestyrelsesmedlemmerne at det er lidt svært at
komme i gang af forskellige årsager. Dette er noteret og der arbejdes videre med det.

4.2

Visions- og Strategiarbejde (MS og AK)
Grundet den korte tid, der var tilbage, nåede vi ikke at gennemgå punkterne helt. Men
der er aftalt at man vil forsøge at finde en hel dag til at få finpudset grundteksten, til
strategipunkterne. AK og MS finder en dato i midten af januar, hvor bestyrelsen kan
samles og få afsluttet arbejdet så vidt som muligt.
.
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Blok 5: Sportsgrene under DDI
5.1

Elite- og Breddeudvalget
Claus Jul Larsen er valgt som formand for elite- og breddeudvalget med opbakning fra
hovedbestyrelsen. Næste elite- og breddeudvalgsmøde er i starten af december 2021.

5.2

Ansættelsesudvalget, ny struktur
Ansættelsesudvalget består tre faste medlemmer. Ansættelsesudvalget består tre
faste medlemmer og to løse medlemmer. De tre faste medlemmer besiddes af
elitechefen, formanden i elite- og breddeudvalget og repræsentant fra
hovedbestyrelsen.
Dette kan ses i ’Håndbogen for procedurer og regler’ på side 11.

Blok 6: Næste møde
6.1 De næste mødedatoer aftales.
MS sender forslag til mødedatoer i 2022.
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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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