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Mødedato:  7. oktober 2020 

Sted: TEAMs – online møde 

 

Deltagere: Anders Jacobsen (AJA), Lene Christiansen (LCH), Torben Kjeldsen (TOT), Jens Hornemann 

(JEH), Morten Rasmussen (MRA), Erik Juhl Mogensen (EJM) + Ditte Okholm-Naut (DON) 

Referat: Anne Nørkjær Werner (ANW), Anette Jentzsch (AJE) 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Siden sidst  

 

3. DIF-strategi (til orientering) 

Bestyrelsen orienteres løbende med mulighed for at byde ind. DIF giver feedback fredag, og 

bestyrelsen får opdaterede spor. 

 

Årsmøde 

 

4. Opsamling på dialogmøde (mundtligt) 

AJA og JEH ringer til alle som deltog på mødet og følger op på om udvalgene har fået svar på 

deres spørgsmål.  

 

5. Ændringer i vedtægter efter høring  

Bestyrelsen drøftede input fra høring og dialogmøde og besluttede justeringer i både indhold 

og korrektur. De opdaterede versioner behandles på næste bestyrelsesmøde umiddelbart 

inden, materialet udsendes til Årsmødet. 

 

6 Tidslinje frem mod årsmøde herunder dato for Tema-møde med foreninger (godkendelse)  

Bestyrelsen fastholder plan 

 

7 Tilbagemelding til udvalg (godkendelse) 

Bestyrelsen vil gerne takke udvalgene for deres deltagelse, ønsker allerede nu at tilkendegive og 

synliggøre i tilbagemelding, at disciplinerne kommer til at fremgår af vedtægterne.  
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8 Ændringer i politisk program efter høring (godkendelse) 

Bestyrelsen drøftede overskrifter på arenaer. Endelig beslutning tages på bestyrelsesmøde 19. 

oktober 

 

9 Vedtægtsforslag og ”Forklæder”.  

a. Politisk program (foreløbig orientering – endelig udgave sendes ud fredag) 

b. Generelle ændringer af vedtægter (foreløbig orientering – endelig udgave fredag) 

Disciplinerne skrives ind 

c. Medlemsstruktur (foreløbig orientering – endelig udgave sendes ud fredag) 

Bestyrelsen er indstillet på at tage dialog med de foreninger, som har behov for en 

overgangsordning.  

d. Ny organisering på udvalgsniveau (foreløbig orientering – endelig udgave fredag) 

 

10 Orientering 

a. Coronasikkert årsmøde – nyhed ude torsdag, samt info om temamøde 5. november 

som også sendes ud i direkte invitation. 

b. Flemming Knudsen (tidligere formand i GymDanmark) er valgt til næstformand i 

TeamDanmark 

 

11 Evt. 

 


