
 
 

Kalundborg 23. februar 2013 

Referat om ”Flere og nye muligheder for udvikling i DIF” Brøndby 6. februar 2013 

 

Resume: 

Der er mange positive ting i DIF nye forslag. Bestemt store muligheder for os, for at opnå støtte til f.eks. et 

klub og medlemsvækstprojekt, endda uden at vi skal kæmpe for at holde aktiviteter på fordelingsnøglen.   

Naturligvis ser vi ikke reduktionen af grundtilskud som det bedste det er sket for os, vi mister retten til 

fuldstændig frit at kunne bestemme over vores midler. Omvendt har DIF bedt om at vi selv bestemmer 

hvordan pengene skal anvendes, blot det sker igennem et fællessekretariat. DIF forslog at der bygges videre 

på det kontorfællesskab som vi allerede deltager i. 

Det vil vi arbejde ud fra et princip om at få det bedste ud af det. 

 

 

Her er mine noter. 

1) Udredning af Idrættens struktur og økonomi  

2) Revision af DIFs udviklingspulje og udviklingskonsulenter 

3) Medlemsvilkår for mindre specialforbund 

 

 

1) Udredning af Idrættens struktur og økonomi. 

� Struktur  

� Økonomi  

Niels Nygaard tror ikke på enhedsidræt. Har en plan i skuffen, hvis det bliver nødvendig. Begge 

idrætsorganisationer har ”vetoret” for store radikale ændringer. 

 

Der forventes et nogenlunde uændret beløb efter en omlægningen, størrelsesorden ca. 950 mio. 

Den interne fordeling kan komme i spil. 

 

 

2) Udviklingspulje m.v. 

 

Formål:  

 

� Udviklingspulje, konsulentordning og fordelingsnøgle skal hænge bedre sammen. 

Udviklingspulje udløber, samtidig med udviklingskonsulentordninger 

� Evaluering viser behov for fleksible støtteordninger. 

� Fokus på andre forhold end medlemsvækst 

� Flere og nye udviklingsmuligheder 

� Valgfrihed 

� Forpligtende samarbejder 



 
 

Baggrund: 

(udviklingspulje) 

� Bred opbakning til målrettede satsninger 

� Bedre sammenhæng mellem udviklingspulje, konsulentordning og fordelingsnøgle 

� Udviklingsprojekter har behov for mere end 23 års levetid 

� Flere forbund skal have mulighed for målrettede projekter 

� DIF skal have en markant rolle 
(konsulentordningen) 

� Stor opbakning til konsulentordningen 

� Mere målrettet med udvalgte områder 

� Alle skal have ret til en konsulent – hvis kriterierne herfor 

� Mere objektiv fordeling konsulenter blandt forbund 
(fordelingsnøglen) 

� Nøglen er yderst adfærdsregulerende – især de lettere parametre 

� Nøglen er sværere for mindre og mellemstore forbund – tungere målrettet indsatser fra 
vælges 

� Uhensigtsmæssige tilskudstænkninger 

� Behov for at fritage fra dele af fordelingsnøglen for at skabe plads til målrettet indsatser 
 

 

 

Forslag 
 

Model 1 

Blive på nøglen og samarbejde om et projekt f.eks. 50/50 dvs. 300.000 fra DIF og tilsvarende fra os. 

 

Model 2  

Udtræde af Bredde Søjlen, og samarbejde om et projekt f.eks. 50/50 

 

Model 3 

Udtræde af Elite Søjlen og samarbejde om et projekt f.eks. 50/50 

 

Andre muligheder: 

Status Que 

Udtrædning af alle ”Søljer” 

 

 

 

Fleksibel 

 

� Satsningsområder: 

� Støtteberettige områder 

� Nye tendenser og nye målgrupper 

� Styrker frivilligheden 



 
 

� Synligheden af DIF idrætten 

� Osv. 
 

Kriterier 

� Mål og rammestyring 

� Støtteberettigede: DIF og Forbund (måske klubber) 

� Egen finansiering 

� Støttebeløb: Projekter med Årlig minimumsbudget på 100.000 kr. 

� Tre årlige uddelinger 

� DIF’s bestyrelse beviliger(dog mulighed for administration i mindre sager) 

� Principper for ud og indtrædning af nøgle. 
 

 

3)  Reduktion af grundtilskud  
 
Bestyrelsen foreslår, at gældende reduktionsregel for grundtilskud ændres. I dag reduceres forbund med 
under 1.000 foreningsmedlemmer i grundtilskud. Det foreslås, at reduktionsreglen fremover følger 
optagelseskravet for medlemskab af DIF, så der foretages reduktion af grundtilskud for specialforbund, 
der ikke opfylder optagelseskravet på 2.000 foreningsmedlemmer. 
 
 
  

 Medlem
stal  

Grundtil
skud i 
dag  

Grundtil
skud 
efter 
forslaget  

Ændring  

Moderne 
Femkamp  

261  92.697  48.908  -43.789  

Hockey  677  257.912  126.862  -131.050  
Hang- og 
Paragliding  

741  279.701  138.854  -140.846  

Softball  1052  373.971  197.132  -176.839  
Vandski & 
Wakeboard  

1213  375.989  227.302  -148.687  

Curling  1257  376.033  235.547  -140.486  
Minigolf  1400  376.176  262.343  -113.833  
Fægtning  1433  376.209  268.527  -107.682  
Svævefly  1538  376.314  288.203  -88.111  
Skøjte  1819  376.595  340.859  -35.736  
Kick- og 
Thaiboxing  

1969  376.745  368.967  -7.778  

I alt  3.638.341  2.503.503  -1.134.838  
 
 
 
 

 

Tidslinie. 

Forslag debatteres 21.februar  

Skriftlig høring frist 10. marts 



 
 

Bestyrelsesseminar 22.23. Marts 

Til behandling 4. maj, årsmøde 
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