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Protektor: Hans Kgl. Højhed Kronprinsen
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Høveltegård – Ellebækvej 2A – 2360 Birkerød
Tlf.: 2210 0950
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Skr. nr. 100.3 – 05
Dato. 19 MAR 2021

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
Tid og sted: Fredag den 19 MAR 2021 1300-1500 på VTC 6111010.
Ref.: DMI skr. 100.3- 04 af 24 FEB 2021.
Deltagere:
MJ Christian Høj (CHØ) – KN Jens Lunde (JL) - CSG Henning S. Juhl (HSJ) – SSG
Karsten Frandsen (KF) - SSG Jes Mose Jensen (JMJ) - PL Jonas Windum (JW) MJ Kim R. Kock (KRK) - GNSEK Per Heien (PH) – VICEGNSEK Jan Nørgaard
Vesthede (JNV) - KONS Claus S. Nielsen (CSN)
Fraværende:
OB Jette Albinus (JA) - OL Christina Pojezny (CP) – OKS-1 Bjarne L. Pedersen
(BLP)
Emne:
Bestyrelsesmøde den 19. marts kl. 1300 – 1500 på VTC nummer 6111010
DAGSORDEN
1.

Godkendelse af dagsordenen
Godkendt.

2.

DMI økonomi
a. Balance JAN - FEB 2021 (PH)
PH: På grund af manglende aktiviteter er forbruget minimalt, og kan relatere
sig til lønudgifter samt få administrative udgifter.
b. Årsregnskab 2020 (PH)
PH: Vi har modtaget årsregnskabet, og godkendelse vil ske elektronisk med
NemID via Penneo. Bestyrelsen vil modtage en mail til elektronisk underskrift.

3.

FSK/DMI økonomi
a. Midlertidig suspendering af økonomisk støtte fra FSK (CHØ).
CHØ: Den økonomiske støtte fra Forsvaret til DMI er midlertidigt sat i bero, da
der er rejst tvivl om, hvorvidt der er hjemmel til at give denne støtte. CMT er af
FSK blev bedt om, at undersøge forholdet og fremsende en skrivelse til FSK,
som DMI har givet input til.
Telefontid tirsdag til torsdag 0930 - 1430
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Hvorfor denne tvivl er rejst, er ikke helt klart, men kan skyldes at der er tilgået
en ny chef på CMT.
KF: FIU har tidligere drøftet emnet, så måske findes der et referat fra FIU, som
omtaler dette!
PH: Der er udgivet en VFKBST FSU. 291-7 2018-4, hvori de overordnede retningslinjer fremgår.
CHØ: DMI har meddelt at det p.t. ikke får de store konsekvenser, da aktiviteterne er flyttet til efteråret, men fastholder man, at støtten ikke skal effektueres
vil det få konsekvenser på sigt, og vil resultere i prioritering, samt på det generelle aktivitetsniveau.
4.

Eliteudvalget
Status på DM Ugen i Aalborg
Gennemføres i juni 2022, og der arbejdes på hvilke idrætsgrene, der skal
med.
Biathlonorientering er stadig med i spillet om deltagelse, uagtet at vi må erkende, at vi pga. Covid-19, ikke når at få implementeret E-våben.
Det drøftes om deldisciplinerne skal deles op og gennemføres forskellige steder, under hensyntagen til publikum, sikkerhed m.v.
DIF mener, at vi kan gennemføre et normalt DM med alle tre discipliner, men
dette afgøres senere, da meget afhænger af materiel og hjælpere til rådighed.
Status på Etisk kodeks
Eliteudvalget svarede i januar på DIF´s udkast til nyt etisk kodeks for dansk
konkurrenceidræt.
DIF (Mikkel Øhrgaard) melder d.d., at der er behandlingsmøde i DIF i uge 12.
Vejen til offentliggørelse er dog stadig lang, da det skal gennem godkendelse
ved DIF specialforbund og bestyrelse.
Status på elitearbejdet på landsholdene
Militær femkamp.
Gennemfører SoMe træninger, men er også begyndt at lave samlinger.
Næste stævne er DM i september.
Biathlonorientering.
Gennemfører to korte ugentlige SoMe træninger og en månedlig (lør- og søndag) træning.
Atleterne træner alene og benytter civile klubbers træninger.
Næste stævne er VM i Tjekkiet primo august.
Begge landshold (+ Sejlads, Faldskærm og Flyverfemkamp (CMT regi)) vil ”i
nærmeste fremtid” blive promoveret med hjælp fra FSK/KOM.

5.

Lovudvalget .
a. Ændringsforslag til Kap. 2 § 10 (bilag er lagt i dropbox)
KF: Fremlagde forslaget, som i sin enkelthed går ud på, at i § 10, pkt. b, står
at formand og næstformand skal være tjenstgørende, hvilket foreslås ændret
til bør være tjenstgørende.
JV: Som havde stillet forslaget påpegede at det måske kunne opfattes diskriminerende, at der ikke var frit valg til at blive formand eller næstformand.
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KK: Forespurgte om der andre steder i forbund/foreninger der står noget tilsvarende?
CHØ: Vi bør kigge i retning af DIF. SEC løfter den overfor DIF. AKTION SEC
KF: Foreslog at vi jo bare kan foreslå ændringen, og skulle situationen så
melde sig ved at valg, så tager vi den på det tidspunkt.
Bestyrelsen enedes om at ændringsforslaget tages med, sammen de øvrige
ændringsforslag til R-mødet.
6.

Antidopingudvalget
Nil.

7.

Præmieudvalg/Sponsorudvalg
Nil.

8.

Hjemmeside og Kommunikation
JMJ: FSK arbejder på at promovere landsholdene (de tjenstlige landshold)
i den nærmeste fremtid.

9.

Hædersbevisninger
a. Årets frivillig (PH)
PH: Årets frivillig er fundet, samt modtager af Arveprins Knuds Pokal. Navnene forbliver indtil videre på sekretariatet.

10.

Øvrige sager
a. Status strategiarbejde (CHØ)
CHØ: Gav en kort gennemgang af hvem der arbejder med de tre spor og hvor
langt man var i processen. Den 23/3 gennemføres et tjek ind møde med Helle
Carlsen/DIF med det formål, at give en kort status for hvor langt vi er, og hvad
der skal ske fremadrettet. Deadline er 01 MAJ 2021.
b. Forslag vedr. gave til DMI udvalgsformænd (PH)
PH: Efter en kort drøftelse af forslaget, enedes bestyrelsen om at tildele et gavekort på 500,- kr. til udvalgsformændene, som tak for det store arbejde de har
lavet i løbet Corona-tiden. AKTION JV

11.

Orientering
a. Stævnekalender 2021. (JV)
JV: Gav en kort gennemgang af stævnekalenderen med fokus på de mangelende tilbagemeldinger fra udvalg/foreninger om nye datoer i efteråret. Forventelig vil der komme tilbagemeldinger efter påske.
JW: Angående fodbold, forventelig tilbagemelding ultimo marts.
HSJ: Cykling 5-6. MAJ/ flyttet til Høvelte, SEP. Politiet gennemfører cykling d.
6/5 i Holstebro, og hvordan ser man på at reklamere for dette, når nu vi har aflyst vores egne stævner?
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Efter en kort drøftelse enedes man om at det kunne man godt, uden dog at opfordre til deltagelse direkte.
12.

Aktionsliste
Opfølgning på liste af 04 FEB 2021.

13.

Eventuelt
a. Næste møde 09 JUN.
b. KF: SEC og lovudvalget har nærlæst Kap. 2, bilag 4, pkt. 4 Forretningsorden for DMI bestyrelse og anbefaler at punktet trænger til en opdatering.
Efter en kort og god drøftelse enedes man om at det var en god ide. AKTION
SEC + Lovudvalg
c. PH: SEC meddelte at dirigenten til R-møde har givet tilsagn om deltagelse.
Derudover har DMI modtaget indbetaling fra vores IF for knap 1300 eksterne
medlemmer, hvilket svarer til knapt 26.000 kr.
Når SEC kigger på bilag 4., kigger de også på udformningen af vores indbydelser/invitationer til vores stævner.
d. JMJ: Hvad med; March som DMI "stævne"?
Her gælder det om KUN at være med og ikke vinde.
God aktivitet for soldater og veteraner samt mulighed for at samle familie etc.
afhængig af konceptet.
Formålet er helt i tråd med vores egen DMI § om at samle medlemmerne i
idrættens tegn.
e. HSJ: AMM til idrætsarrangementer skal man huske at rekvirere i god tid, da
der dels er ”mangel” på nogle typer, samt at man ude ved regimenterne ikke
har en buffer liggende da alt er hængt op på aktiviteter. SEC undersøger ved
CMT/FSK og udsender skrivelse til IF desangående. AKTION SEC

Per Heien
generalsekretær

