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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
Tid og sted: Fredag den 28. august 2020 1915 - 2130 på Comwell Middelfart.
Ref.: DMI skr. 100.3-018 af 06 AUG 2020 (Indkaldelse).
Til stede:
BG Jette Albinus (JA) - MJ Christian Høj (CHØ)- OL Christina Pojezny (CP) - KN
Jens Lunde (JL) - SSG Karsten Frandsen(KF) – OKS-1 Bjarne L. Pedersen(BLP) –
CSG Henning S. Juhl (HSJ) - SSG Jes Mose Jensen(JMJ) - GNSEK Per Heien (PH)
- VICEGNSEK Jan Vesthede (JV) – KONS Sara Hjalager (SAH)
Afbud:
OLG Therese Pulawska (TMP)

DAGSORDEN
1.
Godkendelse af dagsordenen
To punkter anføres under Evt.:
-NOV mødet.
-Sara.
Herefter blev dagsorden godkendt.
2.

Godkendelse af referater
Godkendt

3.

DMI økonomi
a. Underskrivelse af årsregnskab 2019.
PH: Regnskabet er underskrevet.
b. Balance JAN-JUL 2020.
BLP: Forbruget i de første syv måneder er stadig begrænset til lønudbetaling
samt administration. Reklameindtægterne vil blive reduceret da der ikke gennemføres så mange stævner som planlagt, hvorfor der ses behov for revurdedering af budgettet
JA: Revurdering af budgettet er nødvendigt og det gælder også FSK budget.

4.

FSK/DMI økonomi
a. BAM 1-7 2020.
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PH: Midlerne til de aflyste kurser er fjernet fra budgettet. Udvalg Volleyball har
indkøbt bolde samt måludstyr, som ønsket sidste år, pris ca. 2000 kr.
b. FSK-budget 2021.
PH:FSK budget 2021 er fremsendt efter at have modtaget input fra alle udvalgene, og det gav et samlet budgetforslag på ca. 450.000 kr.
Derudover har FSK forespurgt om DMI kunne nøjes med et ordrenummer,
men stadigvæk listet på aktiviteter. Det skal undersøges hvorledes man følger
op på de enkelte aktiviteter. AKTION PH
5.

Eliteudvalget
JMJ: Militær Femkamp
Oprigtigt kede af aflysninger af alle stævner.
Trænerteamet kæmper med den store opgave at holde motivationen blandt atleterne til fortsat træning.
Det er meget positivt, at de nu kan samles til fællestræninger.
Man afventer spændt på, hvilken beslutning der træffes med hensyn til evt.
gennemførelse af Militær Femkamp.
Biathlonorientering
Der er blevet flere samlinger, hvor der især trænes specialteknik i skoven.
Atleterne deltager i den relaterede idræt, orienteringsløb. Dette sker i regi af
Dansk orienteringsforbunds Danmarksmesterskaber.
Beslutningen om gennemførelse af DM Biathlonorientering afventes med
spænding.

6.

Lovudvalget .
a. Rettelser til Kapitel 2.
KF: Lovudvalget foreslår, at § 19 vedr. idrætter omformuleres. Bilag vedlagt.
Forslaget blev godkendt.
PH: Formuleringen forelægges Henrik Bræmer, med henblik på at afklare,
hvorvidt der er tale om en administrativ rettelse eller det er en lovændring?
AKTION PH.
KF: Kapitlerne om MTB og Indefodbold er opdateret. I DeMars under dekorationer kan anføres som Guld, Sølv og Bronze DMI emblem.
b. Oplæg om optagelse af IF i DMI
KF: Gav et kort oplæg jf. bilag for at ridse op, hvilke dilemmaer lovudvalget
står med, når nye idrætsforeninger søger om optagelse i DMI. Dette skal ses
specielt i relation til Kap. 2,§3 der omhandler, hvilke foreninger der kan optages.
Der udarbejdes et nyt oplæg til drøftelse ved NOV mødet. AKTION KF

7.

Antidopingudvalget
Nil.

8.

Præmieudvalg/Sponsorudvalg
Nil.

9.

Hjemmeside og Kommunikation
Nil

10.

Hædersbevisninger
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a. Gennemgang af indstillede til hæder på R-mødet.
PH: Gennemgik kort proceduren for overrækkelsen af hædersbevisningerne.
11.

DMI projekt- og udviklingskonto
Nil.

12.

Øvrige sager
a. Stævneaktiviteter resten af 2020.
JA: Orienterede kort om mødet med DIF som havde fuld forståelse for den situation vi stod i. Derudover blev det påpeget at FSK havde udgivet deres retningslinjer uden at orientere DMI, hvilket ikke var gået ubemærket hen fra formandens side.
Derefter var der en god og konstruktiv debat om gennemførelse af stævneaktiviteten for resten af 2020. Der var både for imod gennemførelse, og resultatet
blev at al indendørs stævnevirksomhed blev aflyst.
De udendørsaktiviteter søges gennemført, idet nogle aktiviteter skal ændres i
tid og sted. Stævnekalenderen opdateres og stævnerne skal selvfølgelig gennemføres under hensyntagen til de af Sunhedsmyndighederne og FSK udstukne retningslinjer.
Såfremt stævnerne gennemføres indenfor et militært etablissement skal aktiviteten godkendes af den lokale Ganisonskommandant (GK).
Endvidere skal der udfærdiges en smitteforebyggelsesplan jf. skabelon, som
skal godkendes af GK.
Næste emne der blev drøftet var, hvorvidt der skulle holdes kammeratskabsaften eller ej. Bestyrelsen var ikke enige og drøftelsen endte med en afstemning,
hvor resultatet blev at der ikke skulle holdes kammeratskabsaften.
Præmieoverrækkelse sker efter aftale mellem udvalgsformanden og arrangøren.
b. Repræsentantskabsmødet. Drøftelse af forløb.
PH: Blev omtalt under pkt. 10.
BLP: Henset til det fremskredne tidspunkt på året skulle det blot nævnes at
vores budget for 2020 stort var lig budgettet for 2019.
c. Idrætsforeningernes deltagelse i R-mødet (BLP)
BLP: På baggrund af de meget få tilmeldinger til R-mødet bør der iværksættes
en besøgsrunde til vores idrætsforeninger således at man kan få drøftet hvad
der foregår ude i de spidse ender, og hvad de har af forventninger og ønsker
fra forbundet.
CHØ: Meget enig, men vil dog vente til at vi er tilbage til mere almindelige tilstande, og vil udarbejde en plan herfor. AKTION CHØ
d. Forslag fra FL-reklame (PH)
PH: DMI havde fået en forespørgsel, om det kunne tænkes at de foreninger
som ikke skulle gennemføre stævner alligevel, ville udarbejde en historie omkring deres oprindelse og virke, og lade det blive til et ”program”.
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Efter en kort drøftelse, blev det besluttet at takke nej, og samtidig blev det
drøftet om samarbejdet skulle omstruktureres, og om det skulle fortsætte i
2021. Der planlægges på en drøftelse med FL-reklame. AKTION BLP
JA: PH giver tilbagemelding til FL-reklame, og meddeler at vi kører som hidtil
planlagt for resten af 2020.
13.

Orientering
a. Stævnekalender 2021. (JV)
JV: Kalenderen for 2021 blev gennemgået og måneder blev påført. Der er to
stævner som endnu ikke er arrangør bestemt, og det Landevejscykling og
Flugtskydning.
b. Strategiplaner 2022 – 2025 (CHØ)
CHØ: Der afholdes et indledende informationsmøde med DIF d. 1. september,
og derefter vil der blive indkaldt et internt møde i AG Strategi.
c. Orienteringsmøde udskudt på ubestemt tid
JA: O-mødet kunne evt. gennemføres i OKT/NOV, som tilstedeværelsesdel?
Muligheden blev drøftet, og skulle så gennemføres i relation til et bestyrelsesmøde. Der blev ikke truffet nogen beslutning.

14.

Referater DMI stævner
Nil

15.

DMI-repræsentanter ved stævner i 2020.
Skydning
Golf
Militær 5 kamp+
Mountainbike

25 - 26 SEP, SIF/KBH, ??
07-08 SEP, IFS, (BLP)
OKT, JDRI, (HSJ)
24 SEP, IFK, (HSJ/BLP)

Biathlon Orientering 16-18 OKT, HJVSSJI, (JMJ)
Cross Country
Feltsport
16.

30 OKT, IFS, (KF)
OKT, AKIF, (JMJ)

Aktionsliste
Opfølgning på liste af 18 JUN 2020.

17.

Eventuelt
a. Næste møde 29 AUG 1300-1400, Comwell, Middelfart.
b. NOV møde:
JA: Der planlægges på gennemførelse af bestyrelsesmøde samt fødselsdagsarrangement 20 – 22. november på Hotel Hvide Hus, Aalborg.
Arrangementet fredag aften er frivilligt og for egen regning.

5

c. Sara
CHØ: Meddelte at SAH har fået nyt job ved CMT den 01. OKT, og dermed har
sidste arbejdsdag i DMI d. 30 september.
DIF`s Soldaterprojekt arbejder på at finde en afløser for Sara i projektet, og
der er allerede en i kikkerten, som evt. også kunne være et emne for DMI i lighed med Sara`s ansættelse!
d. Udvikling af bestyrelsen
CP: De tidligere udarbejdede funktionsbeskrivelser er fremsendt til sekretariatet og vil blive lagt i Dropbox.

Per Heien
generalsekretær

