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REFERAT
Forbundsbestyrelsesmøde 4/ 2013-2014
Fredag den 13. Juni 2014

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2. Opfølgning på referat FBST 2/2013 – 2014
Ingen bemærkninger.
3. Gennemgang af terminsliste
Der henvises til hjemmesiden.
4. Formandens orientering om aktuelle emner.
KUM udredning
I begyndelsen april fremlagde Kulturministeriet redegørelsen vedr. idrættens økonomi og finansiering.
Udredning og bilag kan findes her:
http://kum.dk/temaer/idraetsudredning/?no_cache=1&sword_list%5B0%5D=idræt&sword_list%5B1%5D
=udredning.
6. maj blev der indgået er bredt politisk forlig om idrætten i Danmark, specifikt i relation til den
finansiering, som sker via Danske Spil.
Hovedpunkter er permanent finansiering af SEDK, øget bevillig til TD, ADD og Idan samt ændringer
mht. idrættens repræsentationen i diverse bestyrelser (SEDK – ADD, LOA og Idan). Konkret flyttes over
en 4 årig periode ca. 42 mill. kroner. Financieringen sker primært gennem nedskæringen af midler til
hestesporten (trav og galop), som i dag modtager 97,6 mill. fra Danske Spil. Desuden skal DIF og DGI
bidrag med mindre beløb, som for DIF vedkommende udgør ca. 3,5 mill. kr.
Endelig skal nævnes, at der etableres en statslig omstillingspulje, der administreres af KUM.
Bilag vedr. politisk forlig er vedhæftet.

DIF – Team Danmark

TD bestyrelse
Pr. 1. juni 2014 skal der udpeges 4 ud af de 8 personer til TD’s bestyrelse. DIF udpeger 2 af disse og
KUM de resterende 2. Der er tradition for at udpegningen sker i gensidig forståelse og accept.

Eliteidrætscenter
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Gennem flere år har etableringen af et eliteidrætscenter i DK været debatteret og drøftet i respektive
fora, inkl. Bestyrelserne i DIF og TD.
Processen var været vanskelig og præget af divergerende opfattelse mht. placering mv.
Imidlertid ser der nu ud til at komme bevægelse i processen. Der er udarbejdet et kommissorium for
den arbejdsgruppe, som skal afdække forholdene mht. et eliteidrætscenter i DK. Arbejdsgruppen
forventes nedsat juni 2014 og rapport skal foreligge ultimo 2014.

Nordens Gymnastik Ting 2014
Den 10. – 11. april 2014 blev afholdt Nordisk Gymnastik Ting i Stockholm.
Væsentligste punkt på dagsorden var aftalen for det nordiske samarbejde 2015 – 2016.
SGF havde fremlagt forslag om, at nuværende ramme- og separataftaler sammenskrives til eet
dokument, ”Aftale om samarbejdet i Norden”.
Det Nordiske Gymnastik Ting gav tilslutning til dette forslag.

Gennemskrivningen af aftalen pågår pt. hos det Svenske Gymnastik Forbund for efterfølgende at blive
rundsendt til godkendelse og underskrift.
I forhold til konkurrencerne inden for de enkelte gymnastikdiscipliner blev struktur og aldersgrænserne
debatteret.
Beslutningen blev, at der fremover kun gennemføres nordiske mesterskaber for junior og senior. Og
Mht. aldersgrænser følger de nu de i UEG gældende.
FKN og UBL stemte imod - men som de eneste af de fremmødte Nordiske lande.
Det er et stort tilbageskridt, ifølge flere i bestyrelsen.
Forslaget er:
At gå tilbage til de tekniske komiteer til en ny høring og læg pres på så førnævnte kan ændres.
Eventuelt kan man desuden holde konkurrencer ved siden af. Måske skal vi i højere grad se på andre
samarbejdslande: De Baltiske lande etc.
5. Opfølgning på DM
Bemærkninger:
Fordele:
•

Generel positiv oplevelse hos alle

•

Godt med løbende medaljeuddeling

•

Godt forum til at lære om andre discipliner
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Ulemper:
•

DGF ikke synlige nok

•

Speaker var ikke kompetent

•

Faciliteter kan være en udfordring hvis alle discipliner skal være med

•

Problem med opvarmning for AcroSport

•

Hal 2 – tilpasning for ASG

•

For lange ventetider mellem discipliner

•

Ændringer under stævnet i T&T ikke acceptabelt ud fra et DGF perspektiv

•

Savnet idrætsgymnastik

•

Økonomisk underskud

Konklusion:
•

Bør holdes igen næste år

•

Vi skal brande DGF bedre

•

Bedre speak

•

Vi bør diskutere konceptet

•

Idrætsgymnastik skal med

•

Vi skal påtale forkert beslutning om ændring under stævnet hos T&T

•

Økonomi skal styres bedre

•

Alt tages på evalueringsmøde i den ansvarlige arbejdsgruppe og herefter i ledelsen

6. Økonomi 2014 og Budget 2015
Der henvises til UBLs redegørelse og mappe udleveret under budgetseminaret.
Vi er i rolig udvikling forstået på den måde at vi fortsat satser på at nå ”0”-resultatet.
Elitebudget:
Beregningen af elitebudget skal opdateres med 2012 og 2013 som får effekt for 2015. Og vi vil
analysere om 2014 skal konsekvensrettes. Desuden skal fællesudgifterne specificeres.
Budget(rammen) 2015 er nu principgodkendt af bestyrelsen med de nødvendige justeringer som
følger af yderligere detailarbejde. Eventuelle væsentlige ændringer vil blive fremlagt i bestyrelsen
og budgettet vil blive genfremlagt på næste bestyrelsesmøde.
7. Udviklingsprojekter status
Vi har haft et fællesmøde med SVØM hos SVØM, og der er et fortsat godt samarbejde mellem
parterne. Der vil løbende blive opstillet nye krav til både projektmål og medarbejdere ( såkaldte
”strechted targets” ).
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Alle prioriterede projekter er desuden listet i det materiale UBL udleverede under budgetseminar.
BJN vil fremover have et samlet projektlederansvar for disse projekter.
8. Orientering fra Forbundskontoret
Der henvises til redegørelsen i materialet udleveret af UBL under budgetseminaret.
Alle kontrakter er nu som tidligere udmeldt på bestyrelsesmøderne ensrettet og varslet på
kontoret og alle har nu personlige målaftaler.
Vi forbereder pt. retssagen mod ”Personalezonen” og der er møde i næste uge med Jan Donde der
sidder
med den reelle viden om historikken i projektet, hvor DGF nu sidder med et potentielt større tab.

9. Kort status fra de 4 strategiske fokusopgaver i bestyrelsen
a) Harmoniseringsgruppen
Intet nyt. ”Gebyrdelen” tages op i ledelsen.
b) Sportslig udvikling
Møde g.d. Der er nu identificeret 10 områder ( og der diskuteres livligt) som er fordelt i
gruppen. Klar til fremlæggelse i august.
c)

GFA og Regionerne
Første møde er afholdt med både regioner og Gfa.
UBL er i færd med at udarbejde referat.
Generelt har vi startet en proces hvor vi ser primært på:
a) hvorfor vi er her og b) hvordan vi samarbejder. c) forenkling d) fokus på at udføre

d) Strategi efter 2015
UBL og AJA gav en detaljeret redegørelse lørdag den 14.6.2014 efter bestyrelsesmødet og
referat af denne præsentation er udleveret til bestyrelsen i print - og kan rekvireres hos UBL
via ubl@dgf.dk.
Strategigruppen sætter nu gang i analysefasen.
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10. Events – orientering om væsentlige events fremover i DGF regi
• Gymnaestrada
• WG, VM 2015 –T&T
• NM 2016 – RG, TG, TT
• EM 2017, idrætsgymnastik
• 2018: ( evt. EM-TG ), Eurogym, VM-RS
• 2020: EM- TG
Mere konkret plan lægges på det kommende bestyrelsesmøde.
Der blevet leveret info fra TBA om særligt VM2015 OG JST om Gymnastrada.
11. Eventuelt
Oplæg til nye konkurrenceregler kommer på næste møde
12. Næste møde:
14. August i Idrættens Hus kl. 17.30 – Dagsorden følger

UBL, 16. Juni 2014
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