Referat af hovedbestyrelsesmøde i
Dansk Døve-Idrætsforbund

Dato:

Onsdag den 15. juni 2022

Sted:

Crowne Plaza Copenhagen Towers

Deltagere:

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

Sekretariat: Joachim Thor Krøyer (JTK)
Afbud:

Søren Toura-Jensen (STJ)
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Blok 1: Opstart og siden sidst
1.1 Valg af mødeleder
MS er mødeleder.
1.2 Praktisk
Praktiske informationer om mødet.
1.3 Referater fra sidste HB-møder
Mødereferater underskrives fra de sidste hovedbestyrelsesmøder.
1.4 Opfølgning siden sidst inkl. gennemgang af opgavelisten
Opgavelisten er opdateret med vores opgavefordeling fra strategimødet. Vi
gennemgår listen, også kommer igennem listen senere i dagsordenen.
100-års jubilæum
Arbejdsgruppen er nået lang i forberedelserne af både 100 års jubilæumsreception
og 100 års jubilæumsfest. Det forventes, at invitationer bliver udsendt i slutningen af
juni måned samt vi også åbner for tilmeldingen til jubilæumsfesten på de sociale
medier.
Vision og strategiplan
Strategiplanen gennemgås senere når JMT kommer, se punkt 3.1.1.

Blok 2: Sager til orientering
2.1 Kort nyt fra sekretariatet
2.1.1 Økonomi
2. kvartal regnskabet forventes at blive sendt ud til hovedbestyrelsen i
slutningen af juli måned.
2.1.2 Generelt
Det har været nogen hårde måneder på sekretariatet, da der har været
Deaflympics 2022, samt sygdom på sekretariatet. Lige nu er det på rette vej,
og dette er også hjulpet af vi har fået tilført en ekstra projektmedarbejder i 6
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timer om ugen indtil videre. Projektmedarbejderen har mest fokus på de
deltagelse til internationale sportsbegivenheder der er i 2022.
Sommerferien nærmer sig, og her vil sekretariatet også holde ferie i juli
måned, inden det går løs med en travl kalender for resten af 2022.
2.2 Orientering fra FU
2.2.1 Kort orientering fra seneste FU-møde
Kort information om sidste FU-møde. Fremadrettet bliver der lagt mere fokus
på, at hovedbestyrelsesmøder er mere om ’Vision og Strategi arbejdet, samt
områder som skal drøftes og besluttes. På den måde bliver
hovedbestyrelsesmøder andet end kun informationer.
2.3 Nationalt og internationalt
2.3.1 Nyt fra den danske idrætsverden
Ikke meget nyt i forbindelse med klubberne siden sidst. Der har været afholdt
DM i orientering, golf og bowling – alle sammen er forløbet rigtigt godt.
Dog mangler vi mere klare retningslinjer i forbindelse med medaljer, se
punkt.3.1.2.
2.3.2 Nyt fra den internationale idrætsverden (MS)
NBDSF
Ikke meget nyt omkring NBDSF. Næste år skal der findes en ny formand for
NBDSF, og skal have afklaret hvor og hvornår det næste møde skal afholdes.
EDSO
Der er EDSO kongres (Bruxelles, Belgien) i slutningen af oktober måned, og
dette afholdes også i forbindelse med 100 års jubilæum Belgian Deaf Sports
Federation.
ICSD (og Deaflympics)
Der er ICSD kongres den 9.-10. september (Wien,Østrig). Det bliver en
spændende kongres, grundet der er valg af bestyrelse og evt. regelændringer
m.v.

3

I starten af august afholdes der evalueringsmøde i forbindelse med
Deaflympics 2022.
2.3.3 Diverse nyt
EM Badminton
Der afholdes EM Badminton i september (Litauen). Her deltager den unge
William Rasmussen i junior EM for første gang – det bliver spændende at
følge hans udvikling, også mod de videre mål til VM og Deaflympics
fremadrettet.
VM Sejlsport
Der afholdes VM Sejlsport i august/september (Polen). Vi har muligvis en
deltager som kan deltage i windsurfing, dog arbejder vi på at få flere
informationer fra Polen som ikke kan være nemt. Udfordringen er, at dette VM
er blevet udsat et par gange grundet corona-pandemien samt at der kræves
min. 5 lande fra Europa og 2 lande fra resten af verden for at kunne
gennemføre VM – og evt. komme på programmet til det næste Deaflympics
2022.
EM Futsal
Der afholdes EM Futsal i oktober (Italien). Danmark deltager med herre
futsallandsholdet. Idrætslederen og sekretariatet er i gang med planlægningen
og forberedelserne, f.eks. fly, hotel, tøj, økonomi m.v.
Deaflympics 2022 Bowling
I oktober er der Deaflympics 2022 i bowling (Kuala Lumpur, Malaysia). Meget
af forberedelserne er på plads i forvejen, og der er fokus på at få fly og hotel
på plads.
Værtskab VM Futsal 2025
I øjeblikket arbejder sekretariatet på at lave et bud på værtskab for World Deaf
Futsal Championships 2025 i Danmark. Aftaler med hoteller og haller er på
plads, og skal lave bud materiale samt finde kandidater til arbejdsgruppen.
Dette forventes at være klar i august inden vi sender officielt ansøgning om
værtskabet.
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Blok 3: Politiske emner
3.1 Politiske emner til drøftelse og evt. beslutning
3.1.1 Brobygningsprojekt
Strategiplanen
MS og KIR har inden bestyrelsesmødet arbejdet med ’Strategiplanen’. Mere
flere delmål og mål, og dette skal være vores arbejdsredskab fremadrettet til
hovedbestyrelsesmøder i samarbejde med sekretariatet.
Til det næste hovedbestyrelsesmøde i august måned skal vi have denne
’Strategiplan’ godkendt, og derefter kan JTK arbejde videre med det inden det
fremlægges til hovedbestyrelsesmøde i september måned.
Finansloven
MS er i gang med at se på de muligheder der er for at Dansk DøveIdrætsforbund kan komme på Finansloven fra den 1. januar 2023.
3.1.2 Håndbog over procedurer og regler
Efter sommeren skal der gennemgås ’Håndbogen over procedurer og regler’
for opdateringer / tilføjelser, f.eks. antal af medaljer til DM?
MS og JTK arbejder videre med det.
3.1.3 §44 rejsegodtgørelse.
Det har tidligere være oppe til diskussion om hvordan vi skal gøre det
fremadrettet med transportgodtgørelse til vores medlemmer / landshold.
Omkostningerne er meget høje her, og derfor er det vigtigt at vi får lagt klare
retningslinjer hvem der er berettiget til transportgodtgørelse og hvem er ikke
berettiget til transportgodtgørelse.
3.1.4 Repræsentant til Castberggaards bestyrelse fra 2023
Det er vigtigt, at vi en ny kandidat til Castberggaards bestyrelse fra 2023, da
JTK har besluttet at kun hjælpe med at sidde i bestyrelsen til og med i 2023,
og derefter skal en anden overtage hans plads.
Vi tænker videre, og ser om vi kan finde en kandidat eller muligvis en opslag
om vi søger en bestyrelseskandidat som er udpeget af DDI
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Blok 4: Næste møde
4.1 Næste møde
Bestyrelsesmøde den 17.august kl.16.30-20.00 ved CPCT.
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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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