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DGI Sydøstjylland - Landsdelsbestyrelsesmøde den 5. april 2018. Referat 

 

Deltagere: 

Dan Skjerning 

Ingvard Nørgaard 

Carsten Jakobsen 

Christoffer Riis Svendsen 

Kirsten Hansen 

Peer Stokholm 

 

Lene Møller og Tanya Løwenstein deltog via telefon og mail. 

 

Godkendelse af dagsorden og opfølgning: 

 

1. 1

. 

Godkendelse af dagsorden og opfølgning. 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Punkter til drøftelse: 

 

2. .
3

,

0

1 

Visionskommuner. Indstilling 

19.35 

DGI Sydøstjylland kan senest 6. april indstille 1 kommune som Bevæg dig for livet  

visionskommune med tilskud fra Bevæg dig for livet på 250.000 kr. årligt i 5 år.  

Det vil være herudover være muligt at blive visionskommune uden tilskud fra Bevæg dig 

for livet.  

Det er tanken at en eventuel visionskommune indgår i et netværk med landsdelsforenin-

gens øvrige kommuner. 

Udover at blive visionskommune kan kommuner indgå partnerskabsaftaler med DGI Syd-

østjylland på udvalgte områder med henvisning til Bevæg dig livet.  

 

Der er indkommet tilkendegivelser om at blive visionskommune fra Horsens. Kolding og 

Vejle kommuner. 

 

Landsdelsbestyrelsen skal prioritere de indkomne tilkendegivelser fra kommunerne og 

tage stilling til medfinansiering. 

 

Landsdelsformand og direktør foreslår at DGI Sydøstjylland indstiller alle 3 kommuner 

som visionskommuner i en prioriteret rækkefølge samt at DGI Sydøstjylland medfinansie-

rer de 2 kommuner der ikke finansieres fra Bevæg dig for livet.  

 

Bilag  

Visionskommunebeskrivelse 

 

http://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-sydoestjylland/om-dgi-sydoestjylland-1/referater-og-moedenotater
https://mimer.dgi.dk/offentlig/A51E6468-002


 

Side 2 

Referat 

Landsdelsbestyrelsen drøftede tilkendegivelserne og vedtog en prioriteret rækkefølge for 

igangsættelse af aftaleforløb i enkelte kommuner.  

Vi ønsker alle 3 kommuner som visionskommuner da vi ser stort potentiale i synergien.  

Vi er indstillet på selv at finansiere op til 2 kommuner med DGI-midler. 

Den først igangsatte kommune forpligtes på vidensdeling med de øvrige kommuner i 

landsdelsforeningen.  

Der arbejdes på partnerskabsaftaler med Hedensted og Fredericia kommuner. 

 

Bilag (Fortroligt) 

Indstilling til den kommunale enhed for DIF og DGI.  

 
3.  Åben for tilføjelser. 

 

Referat 

Ingen tilføjelser 

 

 

Øvrige punkter: 

 

4.  Eventuelt. 

 

Referat 

Intet at referere  

 

5.  Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden. 

 

Referat 

Godkendt 

 

 

Venlig hilsen 

DGI Sydøstjylland 

 

Dan Skjerning  / Peer Stokholm 

Landsdelsformand  Direktør 

    


