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Nyt møde

18.-19. november 2022 i Brøndby

Forbundsledelsen: Peer Huniche (PT), Sonja Søe Bergmann (SSB), Peter Rasmussen
(PR), Mogens Damgaard (MD), Eddy Marrup (EM), Palle Thomsen (PT)
Region Hovedstaden: Jan Ludvigsen (JL), Anette Schneider (AS)
Region Sjælland: Kim Sørensen (KS)
Region Syddanmark: Tommy Bergmann (TB)
Region Midtjylland: Aase Klitte Holmgren (AKH)
Region Nordjylland: Afbud
Medarbejderrepræsentant: Thomas Ahrentz (TA)

1. Mødet åbnes; godkendelse af dagsorden
PH bød velkommen. Dagsordenen blev godkendt.
2. Orientering om forbundets regnskab for 2021
PT gennemgik hovedtallene og afvigelserne i årsrapporten for 2021. Driftsresultatet blev et overskud
på 332.727 kr. mod et budgetteret underskud på 683.500 kr. Forbundet har således pr. 1. januar 2022
en fri egenkapital på 4.243.009 kr. Den særlige kapital til IFS er stadig på 978.373 kr. og
udviklingspuljen (der kan søges af regionerne) er på 148.543 kr.
Den gode økonomi har været medvirkende til, at vi efter sommerferien ansætter en ekstra konsulent til
Hovedstaden/Sjælland.
AS spurgte til om man overvejer at flytte bank grundet den store udgift til negative renter af
indestående. PT svarede, at vi ikke har overvejelser herom. Har fortsat en god samarbejdsaftale med
Arbejderes Landsbank og noget tyder på, at negative renter snart udfases generelt.
3. Samarbejde mellem regioner og forbundsledelse samt organisatoriske udfordringer
PH fremlagde oplæg til drøftelse af samarbejdet mellem forbundsledelsen og regionerne; her med
særlig opmærksomhed på ordningen med, at regionen har en kontaktperson i forbundsledelsen samt de
store udfordringer med at finde frivillige til ledelserne.
JL anså det som en god idé og vigtigt at fastholde en god og tæt kontakt mellem forbund og regioner
og, at vi hjælper hinanden.
KS havde ikke den store kontakt med regionens kontaktperson. Regionen har mest ud af samarbejdet
med konsulenten og ser frem til at der kommer en ekstra konsulent.
AKH oplyste, at regionens kontaktperson deltager i alle bestyrelsesmøderne. Vigtigt med et godt
samarbejde samt godt samarbejde med konsulenterne.
EM deltager i alle regionens bestyrelsesmøder, hvilket regionen opfatter positivt.
I forhold til de store udfordringer med at finde frivillige til ledelserne henviste PH til
samarbejdsudvalgets indgående drøftelse tilbage i 2018, hvor man kom frem til at bibeholde strukturen
med selvstændige juridiske regioner – også selvom man stod med udfordringer omkring
lederrekruttering.
TB oplyste om, at regionen skal finde en ny formand efter sommerferien. Lige nu er der ingen emner.
JL ser et behov for at tænke i andre ledelsesformer til det administrative/organisatoriske arbejde.

AKH fandt det meget vanskeligt at rekruttere folk op ad i systemer fra klub til region.
SSB foreslog, at man skulle overveje at lave seminarer med inspiration til rekruttering ud fra devisen
om, at det ikke er så farligt at blive leder.
KS foreslog at man satte antallet af udvalgsmedlemmer ned.
TB foreslog, at der laves tydelige forretningsordener, der forklarer hvad opgaven går ud på.
Konklusionen blev, at forbundsledelsen på sit næste møde skal påbegynde en proces hen imod at få
lavet nogle fælles rekrutteringsmodeller til brug for forbund og regioner samt få set på mulige
udviklinger/ ændringer af den nuværende organisering. Der skal laves tre forskellige modeller til
drøftelse på næste møde i samarbejdsudvalget, som kan benyttes alt efter situationen i den enkelte
region.
4. Idrætsforums fremtid
Der var enighed i samarbejdsudvalget om, at Idrætsforum i sin nuværende form ikke fungerer længere
af mange forskellige årsager. Der var også enighed om, at det er vigtigt at tilbyde mulighed for, at der
på forbundsplan kan mødes på tværs af idrætter og aktivitetsområder.
Forbundsledelsen arbejder videre med en model, hvor de idrætter og aktivitetsområder, der har
volumen til det og behov for at mødes kan afholde idrætsforum i en enkelt idræt (krolf har lige gjort
det) samt, at der i løbet af kongresperioden afholdes et seminar e.l. til samling på tværs.
5. Strategiaftale med DIF for årene 2022-2025
PT gennemgik de overordnede målsætninger i de fire strategispor. Det var tanken, at aftalen skulle
præsenteres på Idrætsforum og dette på en noget anderledes og måde end tidligere.
Det blev besluttet, at forbundsledelsens kontaktpersoner sammen med konsulenten drøfter aftalen i de
enkelte regioner. Regionerne finder ud af, hvornår de ønsker dette.
6. Orientering fra regionerne, forbundet og medarbejderrepræsentanten
KS – Sjælland: Orienterede om genvalg til alle bestyrelsesmedlemmer på regionens generalforsamling.
Har oprettet nogle konti, der kan benyttes til at give tilskud regionens aktivitetsområder og idrætter.
Har afholdt mesterskaber i kurling og har planer om at gentage arrangement for bedsteforældre og
børnebørn.
JL – Hovedstaden: Der blev ikke valgt nogen formand på generalforsamlingen, hvorfor det har været
nødvendigt at lave en ansvarsfordeling, hvori han er regionens kontaktperson og mødeleder. AS er
valgt som kasserer. Det er nødvendigt for regionen at få lavet et arbejdsprogram samt nogle regler for
at give tilskud til idrætter og aktivitetsområder. Hovedopgaven er at finde en formand.
AKH – Midtjylland: Der skal vælges en hel ny regionsledelse i marts 2023, da alle medlemmer stopper.
Regionen har en meget stor krolfturnering, gennemføre gå-events, kurling og studiebold. Regionen har
en god egenkapital, hvilket giver mulighed for tilskud til idrætter og aktivitetsområder.
TB – Syddanmark: Generalforsamlingen valgte ikke nogen formand, og opgaven består i at finde en
snarest muligt efter sommerferien. Jørn Bjarning er indtil videre kontaktperson. MTB ekspanderer flot
og studiebold er kommet i gang. Bowling forsøges opstartet ved arrangement i juni.
PT – orienterede om, at konsulent Andreas Thiesson netop har opsagt sin stilling pr. 1. august 2022,
hvorfor vi straks går i gang med at finde en ny konsulent.

MD – gav en orientering om IFS: Takkede regionerne for at yde tilskud til deltagerne i
idrætsfestivalen. Der er lavet nogle flotte professionelle videoer som hovedsageligt skal benyttes
overfor kommuner m.fl. Der er ved at blive iværksat en stor undersøgelse for at få mere evidens på
området. Idrætsfestivalen kan nu gennemføres igen; denne gang for 25. gang og med fuldt hus.
TA – medarbejderrepræsentant omtalte et godt samarbejde i medarbejdergruppen. Havde i dag haft
møde i konsulentgruppen (med undtagelse af IFS – konsulenterne) for drøftelse af strategiaftalerne –
dette med deltagelse af forbundsformanden. Nu når der bliver ansat en ekstra konsulent, ser man et
behov for at få set på balancen mellem antallet af konsulenter og personer i administrationen.
7. Evt. og næste møde
Næste møde afholdes 18.-19. november 2022 i Idrættens Hus i Brøndby.

Brøndby, den 15. juni 2022
Referent: Palle Thomsen

