DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUND
Protektor: Hans Kgl. Højhed Kronprinsen

Medlem af Danmarks Idrætsforbund
Høveltegård – Ellebækvej 2A – 3460 Birkerød
Tlf.: 2210 0950
E-post: dmif@dmif.dk
www.dmif.dk

Skr. nr. 100.3 – 011
Dato. 20 FEB 2020
(Bedes anført ved henvendelse)

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
Tid og sted: Onsdag den 19.februar 2020 1000-1530.
Ref.: DMI skr. 100.3-001 af 07 JAN 2020(Indkaldelse).
Til stede:
MJ Christian HØJ (CHØ) - KN Jens Lunde (JL)på telefon - SSG Karsten Frandsen
(KF) – OKS-1 Bjarne L. Pedersen (BLP) – SSG Jes Mose Jensen (JMJ) – CSG
Henning S. Juhl (HSJ)- GNSEK Per Heien (PH) VICEGNSEK Jan Vesthede (JV),
Konsulent Sara Hjalager (SAH).
Ikke til stede: OLG Therese Pulawska (TMP), BG Jette Albinus (JA), MJ Christina
Pojezny (CP),
DAGSORDEN
1.

Godkendelse af dagsorden
CHØ: Punkter tilføjet 12.e, 17.c, dagsorden godkendt.

2.

Godkendelse af referat
Godkendt

3.

DMI økonomi
a. Balance JAN-DEC 2019, jf. bilag 3.
BP: Rapporterne er stadig ikke i orden. Dette tages op på møde d. 28/2 med
DIF. Det skriftlige materiale som blev afleveret er ikke efterlevet fuldt ud.
Derudover er midlerne til projektansøgningen fra ISG ikke udbetalt? Hvad er
status?
CHØ: Formalia er fremsendt fra ISG som ønsket, men hvad siger bestyrelsen?
Efter en kort drøftelse blev ansøgningen godkendt.
CHØ: Melder tilbage til ISG og derefter gennemføres udbetaling ved SEC foranstaltning.

4.

FSK/DMI økonomi
a. BAM 1-12 2019.
PH: DMI er kommet ud af 2019 med et mindreforbrug på ca. 130t.kr.
HJ: Et nyt projekt ang. HGR ringe er i støbeskeen? Der er behov for nogle nye
ringe , men hvem skal betale? Et anslået beløb for år tilbage var ca. 65.000 kr.
for 6 kasteringe.
Telefontid tirsdag til torsdag 0930 - 1430
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KF: Da DMI og CMT er en del af FSK samlede budget bør vi opfordre til et
bedre samarbejde mhp. at anvende eventuelle mindreforbrug kan anvendes
til eksempelvis sådanne anskaffelser
CHØ: God ide. Løbende opfølgning.
BP: Kunne vi ikke få ordrenumrene for 2020 i Dropbox? PH: Det bliver de snarest.
b. Idrætsudvalgenes input til anvendelse af evt. mindreforbrug i 2020.
PH: Der kom et enkelt forslag i 2019, men det blev ikke realiseret. Emnet tages med på O-mødet hvor udvalgene vil blive opfordret til at udarbejde nogle
planer for hhv. anskaffelser samt nye aktiviteter.
5.

Eliteudvalget
a. JMJ: CMT Center for Militær Fysisk Træning (CMT) har skiftet kontaktperson til de mili tære landshold til Claus Bodilsen.
DIF Talenthuset skal medvirke til sikring af veluddannede trænere på højt niveau. Begge DMI landshold har en meget dygtig og uddannet trænerstab.
Krænkende adfærd i Forsvaret kører som kampagne, Eliteudvalget har videresendt kampagnemateriale til landsholdsledelserne med opfordring til at bringe informationerne ud i den skarpe ende ved landsholdene.
DIF iværksætter et forskningsprojekt om spiseforstyrrelser for flere specialidrætter. DMI specialidrætter er ikke nævnt, men løb, svømning og orientering
indgår i vore specialidrætter, hvorfor vore atleter måske kan blive inddraget i
projektet.
DMI Eliteudvalg har udpeget Christina som vor kontaktperson til DIF til dette
projekt. Det er efter eliteudvalgets mening flest kvinder, der rammes af spiseforstyrrelser. Kvinder forstår kvinder bedst, hvorfor vi ønsker at skilte dette
overfor DIF ved at have Christina som konktaktperson.
Eliteudvalget arbejder på at få et forklaringsdokument for potentielle landsholdsdeltagere fra målgruppen "fast personel".
Dokumentet skal orientere om hvad landsholdene er for en størrelse og hvad
der basalt kræves (i første omgang lidt lavere krav og når så interessen er
skabt, så kan krav øges - dette for at afskrække nye deltagere inden de er
blevet "bidt" af sporten.
Målet er at få begge bruttotrupper udvidet og bestå af flere soldater fra gruppen fast personel.
KF: Vilkår for at være på landsholdene, det militære landshold og DMI landshold, difference skal fremgå af skrivelsen.
CHØ: Jens skal involveres i udformningen af skrivelsen.
KF: Bør sendes ud via SEC til IF.

6.

Lovudvalget .
a. Godkendelse af nyt Kap. 4
KF: Oplæg fra CHØ, hele kapitlet er tilrettet. Godkendt
Nyt ansøgningsskema med på O-mødet. Kap.11 under justering og lægges op
snarest.
Opdatering af udvalgsmappen, gennemlæses og lægges op. O-møde.
JV: Flugtskydning arbejder på ændringer. Opdatering løbende. O-møde
BP: Bestemmelser for udlevering af præmier skal overholdes jf. reglerne. Omøde.
KF: Indstillinger til Sølv fra IVG, 2 stk, AKIF 1 stk, FAGI 1 stk. Guld
Udvalgs formænd: Liste udarbejdet af Karsten. Ny liste (medtages i årshjulet)
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Bestyrelsesmedlemmer: Liste udarbejdet
JMJ: De menige medlemmer i udvalgene kan indstilles af formanden.
BP: Er Kim afsluttet?? Afskedsgave?
KF: Indstillinger til bedste kvindelige, mandlige og frivillige behandles i lovudvalget og sendes til bestyrelsen.
7.

Antidopingudvalget
a. NIL.

8.

Præmieudvalg/Sponsorudvalg
a. Skjolde og souvenirs
BP: Souvenirs medtages til O-mødet, nye ønsker? Præmier OK.
JV medtager eksempler til udstilling.
HJ: Opfriskning af nye ting, evt. penge til spisning?
JV: Skjolde, 2 slags stor lille model. Ca. 30.000 for hhv. 25 + 100 stk.
CHØ: Vi skal have noget.
BP: JV og PB anlægger en økonomisk betragtning og beslutter antal.

9.

Hjemmeside og Kommunikation
a. Kommentar fra Jens
”Jeg har møde i DIF med deres SOME specialist d 16. MAR mhp. hvordan vi
kan udvikle forbundets soviale medie kommunikationsplatforme. Derudover
"går det godt på Facebook og Instagram". Der begynder at komme flere likes,
og flere interaktioner med vores opslag - takket være den personlige fortælling. Tak til sekretariatet for at have rykket på det punkt. Jes, Jette og Sara
skal ligeledes have ros for at have fodret SOME maskinen. Det er en fornøjelse, at kommunikationen i højere grad bliver tænkt ind i dagligdagen. Tak.
Jan nævnte i går, at vi arbejder på en fotolagringsløsning til hjemmesiden.
Det arbejder fortsætter vi med”.
JMJ: Kan kun opfordre til at vi liker opslagene

10.

Hædersbevisninger
a. Særlig plan

11.

DMI projekt- og udviklingskonto
a. Ansøgning fra ISG. Pengene bevilges og bogføres på sidste årsregnskab.

12.

Øvrige sager
a. Indhold på O-mødet 3. APR Tidsplanen fastholdes og indholdet tilrettes.
b. Indhold på R-mødet 4. APR
KF: Kunne det tænkes at KK kunne indstilles til suppleant? CHØ: Kontakter
Kim og Jette.
KF: Lovforslag er med fra sidste år og vedtages. Hvornår opkræves der kon
tingent for Giro-indbetalere?
JV: I DEC opkræves beløbet 20,-kr. pr. medlem for det forgangne år.
c. AKIF mail om samarbejde med FL-reklame.
KF: Programmerne er en pestilens? Ikke anvendeligt fordi der mangler en del
information.
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Herefter blev der gennemført en generel drøftelse af problematikken. Konklusionen blev at BP tager kontakt til FL-reklame, og giver en tilbagemelding på
mail som lægges i Dropbox. Aktion: BP
d. Ny tidtagningskontrakt 2020
CHØ: DMI aftale udløber i MAR 2020. HSJ: Har allerede en aftale med
Run2u, og HSJ overtager forhandlingen om en ny aftale gældende 1 til 2 år!
e. Deltagelse i DIF aktiviteter
CHØ: Talent og elitemiljø .CP deltager på vegne af DMI
Workshop Idræt- og hverdagsliv 4. Marts i Odense: SAH deltager og
JL el. CP
BP: DIF årsmøde?? Første weekend i Maj. Hvem deltager foruden BP?
CHØ: Aftaler med JA om deltagelse.
13.

Orientering
a. Tilbagemelding på flytningen af DMI til Høveltegård
PH: Gav en kort tilbagemelding om den hjælp som DMI havde fået fra FES ifm
flytningen, og SEC forventer at være helt på plads i løbet af foråret
b. Ledelsesberetning for 2019
CHØ: Ledelsesberetningen justeres i forhold til behandlingen af tilskuddet til
ISG, som medfører at årets resultat er tæt på nul.
c. Orientering ved SAH
SAH: Orientering/status omkring Spor 2:
Safe Zones (delmål 2020: 15 Safe Zones i DMI)
- 2019: VGI (SVØM+BUE+MINITENNIS), ISG (BUE), JPLI (R4R), FAGI (OCR),
HAGI (R4R), AKIF (R4R), SLGI (OCR), LGI (OCR) - 10
- 2020: VGI (SVØM+R4R), ISG (BUE), JPLI (R4R), FAGI (OCR), HAGI (R4R),
AKIF (R4R), IVG (R4R), OGI (R4R), HOI (FUNK) – 10
- EVT.: JDRI, SLGI, BVI, LGI, FAKI
Deltagelse i stævner
- 2019: 16 deltagere (cross country, landevejscykling, golf, bordtennis
- 2020: delmål: +5% ift 2019
Veteranstævne i Bueskydning
- ISG inviterer d. 17.-18. april
GF Forsikring
- 2019: 30.000
o Deltagelse ved stævner, det rullende klubhus, DMI sokker til R4R, deltagelse i OCR
- 2020: 35.000
o Det rullende klubhus, OCR, workshop for frivillige
Veterankontakt
- Kontaktperson i IF
- Kontaktperson ved stævner
Workshop for frivillige
- Fredericia: d. 22. APR + 23. SEP
- København: d. 29. APR + 16. SEP
 VETC stiller med mandskab på dagen (evt. forplejning)
 DIF Soldaterprojekt Invitation og tilmelding
 DMI Booking af faciliteter og lokaler
d. Orientering om DM-ugen 2021.
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JMJ: Uge 25/2021 i Aalborg
Formål at øge mediedækning/opmærksomheden på de mindre DM idrætter
3o specialforbund har givet tilsagn. Recce ifm. SM 2020.
Militær Femkamp ikke interesseret henset til ønske om at have VPL med til
deres DM.
Feltsport er ikke publikumsvenlig
Biathlon ej heller, men måske sprint med laservåben.
Udfordringen er så manglende laservåben, da de er nødvendige for at gennemføre en publikumsvenlig version inde i Aalborg by.
Pris på leje af laservåben fra Sverige? Undersøges af formand eliteudvalg.
e. Orientering om møde med FC, Generallægen og CMT 22. januar
2020 og idrætsvirksomheden i forsvaret.
CHØ: Generelt et godt møde, med flg. Overskrifter:
 Idrætten tilbage i tjenestetiden. Ledelsesmæssigt fokus på idrætten, herunder basiskravene Bedre synergi mellem CMT og DMI. Hvorledes kan
den frivillige idræt understøtte den militære idræt?
JMJ: Specialidrætter kan fint understøtte den miltære idræt, men Golf bør nok
spilles i weekenden i weekenden!
f. Orientering om DIF nye politiske program og evaluering af det gamle.
CHØ: Kort tilbagemelding. Der var en del fokus på hvad der er sket i Dansk
Svømmeunion. Tre områder er i spil: Digital udvikling. Kommercielt samarbejde og tværidrætsligt samarbejde.
BP: Sponsorater kører allerede nu fint i Team Danmark
g. Deltagelse i Veteran workshop?
Se pkt. 12.e.
14.

Referater DMI stævner
a. NIL

15.

DMI-repræsentanter ved stævner i 2. halvår 2019.
a. Badminton, SIFFRH, 25-26 MAR (JL)
b. Faldskærmsudspring, LG+ IFM, 18-20 MAJ (BLP)
c. Mountainbike, IFK, 14 MAJ HSJ)
d. Fodbold ude, HAGI, 15 MAJ (BLP)
e. Flugtskydning, AKIF, 10-11 JUN (CHØ)
f. Fægtning, IFK, 11-12 JUN (CP)
g. Biathlon Orientering, HAGI, AUG/SEP (JMJ)
h. Triathlon/Duathlon, VGI, 18 JUN (KF)

16.

Aktionsliste
Opfølgning på liste af 27 NOV 2019, jf. bilag 4.

17.

Eventuelt
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a. Næste møde 03. april 1300-1500, Comwell Middelfart.
b. Invitation til åbent hus med fokus på information om antidoping og
matchfixing.
JMJ: Drøfter med CP eller JL om deltagelse
c. Medlemsregistrering
HSJ: Blev kort fremhævet at indberetningen til CFR fortsat ikke er optimal, idet
man har svært ved at se hvordan man anvender oplysningerne.
KF: Bemærkede at der nu var kommet en rubrik der hedder; Anden idræt. Og
det er jo et fremskridt.
PH: Indberetningen til CFR er forløbet fint og p.t. mangler der kun to foreninger. Man skal dog huske at anvendelsen af rubrikken Anden idræt, ikke skal
være en skraldespand.
d. Ændring af tidspunkter til møder
BLP: Hvis tidspunkter ændres, så sørg for at det sendes ud ASAP.
e. Orientering fra CHØ
CHØ: DMI har givet sin indstilling til FSV Idrætspris og JA har udarbejdet årsberetningen.

Per Heien
Generalsekretær

