
 

Referat 

Møde i Idrætsledelsen  

 

Dag og tid: Fredag d. 16. september 2022 kl. 16.00  

Sted: Sportium, Varde  

Praktik: Ordstyrer: KP 

Referent: MK 

 

Deltagere: Idrætsledelsen & Michelle Knudsen, DGI Vestjylland  

   

Punkt Dagsorden: Ansvarlig 

1. Valg af ordstyrer Formand 

Beslutning KP er valgt som ordstyrer.   

   

2.  Valg af referent Mødeleder 

Beslutning MK er valgt som referent.   

   

3. Godkendelse af dagsorden Mødeleder 

 Tilføjelse af punktet: 

Reserver ved DM for Par og Hold.  

 

Beslutning Dagsorden er godkendt uden yderligere tilføjelser.   

   

4. Godkendelse af referat Mødeleder 

 Referat fra sidste møde: Referat d. 16. august 2022   

Beslutning Referat er godkendt.   

 

5. Årsmøde Møde 

 Idrætsledelsen drøfter forslag til dagsorden til Årsmøde.  

 

Idrætsledelsen udarbejder 2 forslag til skal fremsættes til 

årsmødet; 

- Forslag vedr. oprykning til DM 

- Forslag om ændring af turneringsgebyr 

 

Økonomien i Årsmødet drøftes og det vurderes, at der er behov 

for at drøfte de fremtidige møder på det kommende Årsmøde.  

 

MK undersøger muligheder for dirigent.  

 

Handlingsplan for 2023 drøftes.  

 

Beslutning Dagsorden til Årsmøde fastsættes og forslag godkendes.    

 

6. Valg af værter v. DM i 2024 Mødeleder 

 Der er indkomne ansøgninger fra; 

Suldrup, Ørnhøj, Vildbjerg og Slagelse.  

 

Beslutning Idrætsledelsen drøfter og fordeler værtsskab for DM’er 2024.   

 

7. Bornholm – DM for Par 2023 Mødeleder 

Beslutning Idrætsledelsen har indhentet tilbud fra rejseselskaber i forhold til 

at lave en større tur ud af det for deltagerne.  

Idrætsledelsen ønsker dog ikke at gøre brug af de modtagne 

tilbud.  

Transportmuligheder er drøftet.  

 

 

 

 

 

https://mimer.dgi.dk/offentlig/2CB7A43F-001


 

Side 2 

8. Danmarks Motionsuge Mødeleder 

 MK orienterer om muligheden for at blive en del af Danmarks 

Motionsuge i uge 41.  

IL orienterer omkring lokal indsats i Vestjylland til inspiration til 

hvordan udviklingspulje kan benyttes.  

 

Beslutning Idrætsledelsen ønsker, at tilbuddet omkring deltagelse i 

Danmarks Motionsuge udsendes til foreningerne.  

 

 

9. Reserver ved DM Mødeleder 

 Idrætsledelsen drøfter, hvornår man må benytte sig af reserver. 

Dette bør fremsættes, som et forslag til kommende Årsmøde, 

som en præcisering af den regel, der blev vedtaget på 

Midtvejsmøde for 2020 og 2021.  

 

Opmærksomhedspunkt omkring at lette tilmelding ved reserver 

til DM.  

 

Beslutning Idrætsledelsen fremsætter forslag vedr. Brug af reserver ved 

DM.  

 

 

10. Eventuelt Mødeleder 

 Tøj til Idrætsledelsen bestilles.  

 

Nyhedsmail til alle formænd drøftes.  

 

 

11. Næste møde Mødeleder 

 28. oktober i Tune kl. 12.00 til frokost.  

 

Punkter til kommende møde; 

- Evaluering af DM 

- Indkomne forslag 

- Gennemgang af program 

 

 

 


