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Skr. nr. 100.3 – 018
Dato. 30 SEP 2020
(Bedes anført ved henvendelse)

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
Tid og sted: Onsdag den 30 SEP 2020 1000-1200 på VTC 6115150.
Ref.: DMI skr. 100.3-016 af 29 SEP 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), PL Jonas Windum
(JW), MJ Kim R. Kock (KRK), GNSEK Per Heien(PH) – VICEGNSEK Jan Nørgaard
Vesthede (JNV)
Gæst: FULDM Claus Bodilsen (CB/CMT)
DAGSORDEN
1.
Godkendelse af dagsordenen
Godkendt.
2.

-

3.

Godkendelse af referat
Ref. af 28/8
Ref. af 29/8
Ref. af R-møde 29/8
Henset til at der var kludder i overskriften på referaterne følger der først
endelig godkendelse af referaterne, efter at de blev fremsendt på ny.
JA: Der var behov for en afklaring af følgende områder:
- FSK budget, styring med et ordrenummer? PH: Det er aftalt med FSK at vi
beholder vores ordrenumre som hidtil.
- Samarbejde med FL-reklame? PH: Havde talt med FL og fremlagt problematikken som tidligere drøftet. BLP holdt møde med FL tirsdag d. 29/9 (se
pkt. 12).
Afklaring om muligheden for at fremrykke vores O/R-møde i 2021. BLP: Tilbagemeldingen fra DIF var, at man kunne have regnskabet klar ultimo FEB 2021,
og dermed kan O/R-mødet fremrykkes til medio MAR. Endelig dato tilgår.
DMI økonomi
a. Balance JAN - AUG 2020 (BLP)
BLP: Stort set ingen bevægelser, da vi jo kun har haft lønudgifter.
Telefontid tirsdag til torsdag 0930 - 1430
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b. Budgetforslag 2021 (BLP/PH)
PH: Budgetforslaget blev gennemgået i store træk, og der blev påpeget de få
ændringer som der var fra budget 2020 til 2021 som følge af opdatering af
strategispor 2 og den forudsætning, at vi fortsætter vores samarbejde med FLreklame. Derudover blev det foreslået at nedjustere kontingentindtægten fra
foreningerne til DMI med 40.000 kr. på grund af den nye afregningsmetode.
Og til sidst en synliggørelse af vores sponsorat fra GF i regnskabet, både som
indtægt og udgift. Budget 2021 forventes godkendt på bestyrelsesmødet i
NOV.
c. Tilbagemelding ang. omdisponering af midler (PH)
PH: Der var tilgået sekretariatet 3 ønsker om anskaffelser:
- Anskaffelse af kasteringe til HGR-kast, 6 kastebaner til en pris på ca
125.000 kr.
- Anskaffelse af to el-diske til præcisionsspring Faldskærm til ca. 10.000 kr.
- Og fra Feltsportsudvalget var der egentlig to ønsker, anskaffelse af Elektroniske våben til Biathlon, og anskaffelse af 5 stk. Kurvinen skiskydningsmål til en pris på ca. 50.000 kr.
JMJ: Jes fortalte kort om planen for evt. anskaffelse af E-våben og at der var
aftalt møde desangående, fredag d. 2.oktober, hvor CHØ er inviteret.
CHØ: Afventer resultatet af mødet fredag, og meddelte at man havde modtaget en invitation fra Dansk Skytte Union til et nyt projekt omkring høj puls og
skydning.
Anvendelse af E-våben er mere mobilt og sikkerhedsbestemmelserne er få.
CB/CMT: Anskaffelse af E-våben kunne måske også være medvirkende til
at flere unge, ville fatte interesse for skydning.
Herefter var der en god drøftelse hvor der også blev påpeget, at man også
skulle huske at tilgodese vores kerneidrætskompetencer.
JA: Kunne man evt. tilgodese veteranområdet med noget materiel, hometrainere, cykler eller lign.
JL: Her skal man være opmærksom på opbevaring og vedligehold, som jo ikke er en del af DMI`s område p.t.
JA: Hvad er vores forventede mindreforbrug i år?
BLP: Bedste bud er ca. 250t.
JA: Opsummering – anskaffelse af kasteringe til HGR-kast samt el-disk til
faldskærm. AKTION: PH/HSJ
4.

FSK/DMI økonomi
a. BAM 1 - 8 2020.
PH: Alle aktiviteter som er aflyst, der er midlerne tilbageført til FSK.
Stort set ingen bevægelser pga. det lave aktivitetsniveau.
b. FSK-budget 2021.
PH: Som tidligere nævnt fortsætter vi i 2021 med et ordrenummer pr. aktivitet.

5.

Eliteudvalget
a. Input fra JMJ (er tilsendt) (JMJ)
JMJ: Kort gennemgang af indlægget.
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Herefter var der en kort drøftelse og resultatet blev at der ikke kunne bevilges
midler til arrangementet.
JMJ: Det blev taget til efterretning og ville blive meddelt landsholdet.
JMJ: yderligere fra eliteudvalget: DM Biathlon Orientering gennemføres som
planlagt, dog uden fælles middag. DM Feltsport gennemføres som det nordligste DMI stævne nogensinde, nemlig i Skagen. Der er udarbejdet ekstraordinære smitteforebyggelsesplaner.
6.

Lovudvalget .
a. Oplæg om optagelse af IF i DMI.
JA: Emnet tages op på NOV mødet og dermed har man bedre tid til gennemlæsning.
KF: Såfremt at nogen har bemærkninger/kommentarer så send dem til Lovudvalget inden NOV mødet.

7.

Antidopingudvalget
Nil.

8.

Præmieudvalg/Sponsorudvalg
BLP: Med henvisning til pkt. 1 på aktionslisten har vi nu en klarificering af
præmier til eksterne deltagere.
Det anbefales at såfremt en ekstern deltager bliver NR. 1, 2 el. 3 så modtager
han/hun en førstepræmie/anden-/tredjepræmie.
Det første DMI medlem, som måske er først er NR. 5 på den samlede liste bliver forbundsmester og får også en DMI førstepræmie osv.
JA: Godkendt, og det meldes til vores foreninger m.fl. AKTION: JV

9.

Hjemmeside og Kommunikation
JL: Gode billeder fra MTB.
JA: På bagrund af al den kommunikation som blev videresendt fra DIF til vores idrætsforeninger/udvalg bør sekretariatet kort fortælle, hvad vores foreninger/udvalg skal være særlig opmærksom.

10.

Hædersbevisninger
a. Udlevering af resterende hædersbevisninger (PH)
PH: Der var stadig et par hængepartier med hensyn til udlevering af hædersbevisninger, og vi arbejder videre med at få fordelt de sidste hædersbevisninger på en så officiel måde som muligt.
JMJ: En stor tak til DMI fra Majbritt /AKIF da hun blev hædret som årets frivillig.

11.

DMI projekt- og udviklingskonto
Nil.

12.

Øvrige sager
a. Status strategiarbejde (CHØ)
CHØ: 1. møde i AG Strategi blev afholdt d. 30 SEP og der arbejdes videre
med veteransporet, en styrkelse af det tværidrætslige område, og et nyt spor
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bliver Good Governance. Spor 3 om anvendelse af forsvarets etablissementer
udgår.
JA: Emnet tages op igen på NOV mødet.
b. Ansættelse af ny konsulent (CHØ)
CHØ: Har gennemført jobinterview med Claus Nielsen som et nyt emne til vores konsulentstilling. Han medbringer en god faglig balast og vil kunne blive et
godt aktiv for forbundet. Ansættelse kan ske pr. 01. november 2020. AKTION:
CHØ
CB/CMT: Har brugt ham til landsholdet i Militær 5 kamp indenfor sportspsykologi. Han kan varmt anbefales.
c. FL-Reklame (BLP)
BLP: Har aftalt et nyt møde med FL-reklame i uge 44. Oplæg bliver lagt frem
på NOV mødet, hvorefter det besluttes om samarbejdet skal fortsætte.
d. Procedure mødeplanlægning (BLP)
BLP: Ønsker at vi genoptager indkaldelse til bestyrelsesmøder via doodle så
der bliver en større planlægningshorisont.
JA: Datoer 2021 tages på NOV mødet.
13.

Orientering
a. Stævnekalender 2021. (JV)
JV: Cykling har endnu ingen arrangør, og der er tilgået enkelte datoer så ny
stævnekalender er på vej.
HSJ: Meddelte at cykling bliver 5 – 6. maj i Holstebro!
b. Ny konkurrencestruktur DIF (CHØ)
CHØ: Vi har modtaget en invitation til 6 OKT 1630 – 1800, hvordan understøtter jeres konkurrencestruktur bedst jeres idræt! Er ikke lige helt klar over om
det kun vedrører arbejdet med børn og unge, og har ikke mulighed for at deltage. JW: Jonas undersøger om han kan deltage og aftaler med CHØ.

14.

Referater DMI stævner
Golf 07 – 08 SEP, (KRK)
Godt arrangement og udvalgsformand Golf, Lasse, fik sit sølvemblem.
MTB

24 SEP, (HSJ)

IFK/udvalgsformand MTB havde et godt arrangement med 25 deltagere.
JV: Mangler resultatlisten, hvorfor der ikke er lagt noget ud på hjemmesiden.
JA: Vi bør lægge det op som vi har således at det stadigvæk er en nyhed.
15.

DMI-repræsentanter ved stævner i 2020.
Golf

07-08 SEP, IFS, (KRK)
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Mountainbike
Skydning

24 SEP, IFK, (HSJ/BLP)
AFLYST/UDSAT

BLP: Skal udvalget lave et stævne eller ej??
CHØ: Udvalget skal beslutte om de ønsker at gennemføre et stævne.
BLP: JV kontakter udvalgsformand skydning, og
meddeler beslutningen til vores idrætsforeninger/udvalg og bestyrelsen. AKTI
ON: JV

16.

Biathlon Orientering

16-18 OKT, HJVSSJI, (JMJ)

Militær 5 kamp

24 - 25 OKT, JDRI AFLYST

Cross Country

30 OKT, IFS, AFLYST

Feltsport

30 OKT, AKIF, (JMJ)

Aktionsliste
Opfølgning på liste af 28 AUG 2020.
JA: Hvad er status på arbejdet med styrkelse af idrætten og den militære fysiske træning i FSV?
CB/CMT: Der er et oplæg på vej fra FSK, men CMT har endnu ikke modtaget
det.
JA: DMI vil meget gerne høres inden det sendes videre til FKO.
Derudover opfordres CMT/FSK til at få gang i arbejdet med FIU

17.

Eventuelt
a. Næste møde 21 NOV 0900 -1200, Comwell Hvide Hus, Aalborg.
JA: Dagsorden tilpasses til NOV mødet, så det kun er de aktuelle emner der
fremgår, bl.a. nedenstående:
Lovændring
Strategi
O/R møde
Covid 19 i 2021
Godkendelse af Budget 2021

Per Heien
generalsekretær

