Referat Hovedbestyrelsesmøde
Dansk Døve-Idrætsforbund

Dato:

17. august 200 kl. 16.00-18.00

Placering:

Crowne Plaza, Copenhagen Towers, København

Deltagere:

Anders Kirchheiner (KIR), Janni Møller Thomsen (JMT), Laila Benthin (LAB), Michael Weber
Steenberg (MS) & Søren Toura-Jensen (STJ)

Afbud:

Søren Toura-Jensen og Joachim Thor Krøyer

Sekretariat:

-

1. Velkomst
MS byder velkommen.

2. Sager til orientering
2.1. Sekretariatet
MS overbringer nyt fra sekretariatet i JTK’s fravær.
2.1.1.Økonomi
Forventet omsætning: 7-7.5 mio (som indikation på aktivitetsniveauet). Ellers ser det hele
fornuftigt ud.
2.1.2.Andet
Intet nyt herfra.
2.2. Forretningsudvalget (FU)
2.2.1.Opfølgning fra sidste møde
Der er udsendt referat. Ingen yderligere kommentarer hertil.
2.2.2.Generelt
2.3. Strategiplanen

2.3.1.Fremlægges for JTK, der vender tilbage herom til næste bestyrelsesmøde.
Da JTK ikke er til stede, kan den ikke fremlægges for JTK, men fremsendes
derfor på mail. Bestyrelsen vendte strategiplanens indhold.
Følgende passage indføres til delmål under punktet som elite-bredde:
”Idrætskonsulenten har til opgave at definere skillelinjen mellem, hvornår aktiviteter
kategoriseres som breddeidræt og eliteidræt.”
Følgende passage indføres til delmål under punkt 1 i delmål under kommercielle områder:
”... i form af en for bestyrelsen digitalt tilgængelig mappe med alle samarbejdsaftaler.”
Der indrykkes et punkt, der viser at DDI arbejder for mangfoldighed på tværs af hele
forbundet.
Herefter vedtog bestyrelsen strategiplanen.
MS fremsender den til JTK og giver mulighed for dialog om den i næste uge, hvor JTK
forventes tilbage på sekretariatet.

3. Emner til behandling af Hovedbestyrelsen
3.1. Samværspolitik
MS har deltaget i en arbejdsgruppe, sammen Danske Døves Ungdomsforbund (DDU) og
Danske Døves Landsforbund (DDL). Ud fra arbejdet er der udarbejdet en samværspolitik hos
DDL, som vi skal overveje om vi vil have implementeret i vores forbund og klubberne under os.
Der er opbakning til, at vi benytter og bakker op om samværspolitikken fra DDL.
Politikken distribueres på alle platforme, herunder klubber, samt gerne til diverse
lederseminarer.
(Kan evt. laves i en forkortet overskriftsform)

3.2. Økonomi
Vi skal have diskuteret hvordan vi kan finde flere stabile indtægtsløsninger, eventuelt via.
vores netværk.
Økonomi-grundlaget er drøftet, og det tages op igen, når JMT og JTK har haft anledning til at
mødes og gennemgå det nuværende kommercielle setup i DDI.
3.3. Bestyrelsesmøde og lederseminar d. 23.-25. september 2022 i København
Der vil være fokus på strategiplan og gennemførelse af lederseminar (lørdag). Udover disse,
skal vi have afklaret hvilke emner vi vil have taget op i weekenden. Vi har fra fredag kl. ca.
17.00 til søndag frokosttid.

Som udgangspunkt vil der være fokus på strategiplanen og lidt forberedelse
af lederseminaret om fredagen og der er hovedbestyrelsesmøde søndag
formiddag. Lederseminaret er om lørdagen kl. 11.00-16.00. Udover disse har
vi, i hovedbestyrelsen, ekstra timer lørdag før og efter lederseminaret.
MS vender tilbage med en mere detaljeret plan for weekenden.
Lørdag ”friholdes” for morgenaktiviteter inden seminaret, så MS kan være ”til stede” og ikke
sidde i møde.

4. Andet
4.1. 100 års jubilæumsreception 26. august og jubilæumsfest 8. oktober
Der opfordres til at deltage i begge events.
MS opfordrer til at deltage i 26. august. Giv besked til MS, hvis man ikke kan.
Jubilæumsfestens tilmelding går ikke godt. (8. oktober) Der er pt. Kun solgt 25 i billetter. MS /
JTK tager en snak om prisniveauet og vender tilbage til bestyrelsen med de omkostninger, der
er forbundet med jubilæumsfesten.
MS forventer hurtigt svar fra bestyrelsen herpå.

4.2. ’Kom og prøv orientering’ 17. september
Der opfordres til at deltage i eventen.
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