Referat af hovedbestyrelsesmøde i
Dansk Døve-Idrætsforbund

Dato:

Fredag den 8. april 2022

Sted:

Castberggaard, Østerskovsvej 1, Urlev.

Deltagere:

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

Sekretariat: Joachim Thor Krøyer (JTK)
Afbud:

Janni Møller Thomsen (JMT) og Laila Benthin (LAB)
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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 – og om hele weekenden.
1.3 Referat fra sidste HB-møde
Referatet fra sidste gang underskrives til næste hovedbestyrelsesmøde.
1.4 Opfølgning siden sidst inkl. gennemgang af opgavelisten
Opgavelisten er opdateret med vores opgavefordeling fra strategimødet.

Blok 2: Sager til orientering
2.1 Kort nyt fra sekretariatet (JTK)
Diverse nyt fra sekretariatet, som kan have relevans for HB.
I øjeblikket er sekretariatet under pres pga. sygdom, men der er lys forude med
ekstra hjælp til sekretariatet i den kommende tid, specielt også under Deaflympics.
2.2 Diverse orienteringer
2.2.1 Situationen i den internationale idrætsverden (MS)
NBDSF
Der har været masser af aktivitet med medlemslandene i NBDSF, også et
godt samarbejde.
Efter planen slutter det danske formandsværtskab i 2023, og skal derfor skal
formandsværtskabet overdrages til et nyt land. Det forventes, at NBDSF
mødes igen i forbindelse med de kommende ICSD og EDSO-kongresser i
efteråret 2022.
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EDSO
EDSO afholder netop i disse dage en ekstra ordinær kongres i forbindelse
med ændring af vedtægter m.v. Desværre er der ingen fra hovedbestyrelsen
eller sekretariatet som kunne deltage, men Claus Jul Larsen repræsentere for
os.
EDSO afholder ordinær kongres i november 2022 i Bruxelles, Belgien.
ICSD
ICSD afholder ordinær kongres i september 2022 i Wien, Østrig.
2.2.2 Rekord- og Statistiskudvalget
MS informerer omkring med arbejdet i rekord- og statistikudvalget. Vi er ved at
klargøre til forbundets 100-års jubilæum, og skal senere hen i kontakt med
Døvefilm og andre relevante steder, for at få adgang til arkiverne i forbindelse
med DDI igennem de sidste 100 år.
Nicklas Kleczewski har ikke opdateret udvalget i det sidste stykke tid, da
aftalen er at han skal gøre dette en gang om ugen.
2.2.3 100-Års jubilæum
Fredag den 26. august, afholdes der 100 års jubilæumsreception ved CPCT.
Lørdag den 8. oktober, afholdes der 100 års jubilæumsfest ved CPCT.
Jubilæumsudvalget er i gang med de sidste detaljer i forbindelse med
invitationer, program, opslag m.v. – og forventer at have det meste klar inden
Deaflympics.
2.2.4 Orientering fra FU
FU orienterer om de vigtigste emner og beslutninger fra FU-mødet.
FU har ikke haft møde siden sidste gang, kun kort og opfølgning inden dagens
hovedbestyrelsesmøde.
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Blok 3: Politiske og økonomiske emner
3.1 Politiske emner til drøftelse og evt. beslutning
3.1.1 Ingen
3.2 Økonomiske emner til drøftelse og evt. beslutning
3.2.1 1. kvartal regnskabet forventes at blive sendt ud til hovedbestyrelsen i
slutningen af april måned.

Blok 4: Interne emner
4.1 Planlægning for weekenden
4.1.1 Klubseminar om lørdagen.
MS har udarbejdet program til klubseminaret lørdag, blandet andet omkring
’Visions- og Strategiarbejdet’ og ’Klubbernes Hjørne’.
Der er enighed om, at vi skal have lavet en tidslinje/tidsplan for arbejdet med
’Visions- og Strategiarbejdet’ frem til og med 2026
F.eks. medlemstal, medlemsforhold, rekruttering, samarbejde med andre
organisationer, beskrivelse af brobygningsprojekt, definere elite- og
breddeidrætten, flere aktiviteter og værtskaber dermed gøre mere kendt både
nationalt og internationalt.
MS sender forslag til mødedatoer før sommerferien til bestyrelsesdag.
4.1.2 Årsmøde om søndagen.
MS informerer, at alt er på plads i forbindelse med Årsmøde 2022
Checkliste
Dagsorden
Dirigent
Materialer
Valg af Årets Klub *Døves Idrætsklub Viking’
Gave til dirigenten
Fordeling af arbejdsopgaver til hovedbestyrelsen og sekretariatet.
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4.2 Repræsentant til Castberggaards bestyrelse
Castberggaard afholder repræsentantskabsmøde den 23. april 2022. Vi skal have
fundet DDI repræsentant til bestyrelsen, da JTK har besluttet at stoppe i bestyrelsen.
MS arbejder videre med at finde kandidater.
4.3 Parasport Danmark repræsentantskabsmøde den 23. april.
Desværre er der ingen af hovedbestyrelsen, som kan deltage til Parasport Danmark
repræsentantskabsmøde. Men fremover skal vi være OBS på datoer, så vi kan
deltage fremadrettet, og dette vil være et stort plus i vores videre arbejde med
Parasport Danmark og DIF, hvis vi viser interesse.

Blok 5: Sportsgrene under DDI

5.1 Diverse nyt
5.1.1 Futsal – Damer
Dame futsallandsholdet er lukket, pga. af for få spillere, og manglende
interesse og seriøsitet.
5.1.2 Futsal – Herrer
Herre futsallandsholdet har vist fremgang i de sidste par måneder siden
kvalifikationen i Grækenland, og nu er det besluttet fra EDSO, at Danmark
deltager til det kommende EM Futsal 2022 i Italien.
Vi har lige gennemført 3 Nations Cup i Danmark med Sverige, Tjekkiet og
Danmark – og dette var en stor succes, også velgennemført turnering.
Allerede nu er de i gang med planlægningen med landsholdssamlinger, nye
turneringer, og ikke mindst deltagelsen til EM Futsal.
5.1.3 Deaflympics
Deaflympics i Brasiilen nærmer sig, og efterhånden er det hele ved at komme
på plads med flybilletter, hotel, tøj, tolke m.v.
Økonomien er også tæt på at være plads på, ca. 2.5 mio. kr. koster
deltagelsen for Danmark, og det er også lig med en egenbetaling på 0 kr. for
den som skal repræsentere de danske farver og Danmark.
Vi arbejder hårdt med det sidste sammen med medieteamet, som skal levere
de mange nyheder, videoer m.v. til Danmark – og det forventes at både MS og
JTK holder dem i gang.
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Blok 6: Næste møde
6.1 Næste møde
Bestyrelsesmøde den 15. juni kl.16.30-20.00 ved CPCT.

Underskrevet den

/

2022.

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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