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Ansvarshavende redaktør:
Mogens Jung
Stenbukvej 28 - Ejby - 4623 Ll. Skensved
Mail: m-jung@mail.dk - Mobil 61460879
Indlæg til bladet skal være redaktionen i
hænde senest d. 15. i måneden for udgivelsen.

Bestyrelse og Revisorer:

Uden modkandidater blev den siddende formand
for DIF og Danmarks Olympiske Komite genvalgt
på DIF´s årsmøde i slutningen af april.
Det bliver dog sidste gang, at Niels Nygaard er på valg, idet han
stopper som formand om 2 år, når valgperioden er slut.
”Jeg er glad for og stolt over, at DIFs repræsentantskab har
genvalgt mig, som formand de kommende 2 år. Det bliver en
periode med højt tempo og fuld fokus på de mange kæmpe
opgaver, vi har i DIF og idrættens verden over.
Jeg ser først og fremmest frem til at arbejde videre med vores
fælles vision med DGI og det enorme ”Bevæg dig for livet”
projekt, som skal gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive
nation. Vi er allerede godt på vej, og i de kommende år vil vi
sætte yderligere damp på kedlerne i samarbejde med Folketinget , kommunerne, foreningerne og en lang række andre vigtige
samarbejdspartnere” siger Niels Nygaard.
”Derudover glæder jeg mig naturligvis til OL og PL i Tokyo
i 2020. Vi arbejder stenhårdt for at skabe det bedst mulige setup for den danske OL- og PL-deltagelse, og det kommende år
kommer i den grad til at stå i de olympiske ringes tegn.
Der foreligger også en stor opgave i forhold til at få udviklet
og etableret en helt ny DM-uge i dansk eliteidræt, inspireret af
den svenske SM-veckan, som vi ser frem til at lancere i 2021,
hvor vi vil samle så mange idrætter som muligt for afvikling af
deres DM-mesterskaber” udtaler Niels Nygaard.
Til DIFs bestyrelse blev Christian Pedersen, Flemming Knudsen, Lotte Büchert, Tine Rindum Teilmann og Anne-Mette
Binder også valgt. Sidstnævnte er ny i DIFs bestyrelse.

Formand: Mogens Jung
Mobil: 61460879
Mail: m-jung@mail.dk
Næstformand: Carl Løwe Ilsøe
Tlf.: 56957435 - Mobil: 30181939
Mail: carlilsoe@gmail.com
Kasserer: Hans Erik Boesen
Mobil: 40828175
Mail: hansboesen@dabu.dk
Sekretær: Carsten Goul
Tlf.: 98314800
Mail: carstengoul@gmail.com
Bestyrelsesmedlem: Søren Gøtzsche
Mobil: 23326035
Mail: gotzsche@live.dk
Suppleant: Flemming Mortensen
Tlf.: 40525283
Mail: rita.og.flemming@mortensen.mail.dk
Revisor 1: Birgit Andersen
Tlf.: 31944023
Mail: e.b.andersen@get2net.dk
Revisor 2: Amy Bengtsson
Tlf.: 51227430 - Mail: amybe@mail.dk
Revisorsuppleant: Flemming Mortensen
Tlf. 40525283
Mail: rita.og.flemming@mortensen.mail.dk

Formanden har ordet:

Der blev ikke
rigtigt plads til
sundhed og kultur
i valgprogrammerne, så idrætten må
selv sørge for at
gøre sig gældende...
Folketingsvalget er snublende nær, og vi
har været vidne til en valgkamp, der havde
klima, som det overordnede politiske emne,
og andre vigtige emner blev sat i skyggen, og
her blegnede sundheden og kulturen, så hvor
står idrætten så i dette billede?
Politikerne lover guld og grønne skove,
men hvordan skal løfterne finansieres, det
er det store spørgsmål, og vil det bl.a. blive
idræt og kulturen, der skal lide unden løfterne om alt det andet vigtige i velfærdsstaten?
Idrættens organisationer må se i øjnene, at
der skal udvises mere kreativitet og initiativ
for at fastholde de økonomiske tildelinger, så
penge til idrætten fra Danske Spil ikke svinder ind og bruges til at finansiere løfterne.
Derfor må alle sejl sættes til, og måske var
en af mulighederne, at igangsætte ”Idrættens folkemøde”, der sætter fokus på alle de
områder, hvor idrætten spiller ind i velfærdssamfundet gennem aktiviteter og levering af
en gigantisk frivillig/gratis indsats for samfundet og den sundhedsmæssige værdi af
dette arbejde.
Idrætsorganisationerne må gå sammen
og realisere dette formidlingsprojekt, hvor
kommuner, idrætten og ministerierne for
sundhed og idræt i fællesskab skaber en aktivitet, der kan medvirke til at skabe forståelse
for idrættens betydning for samfundet og
velfærden.
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Uddrag af en artikel om Idrættens Topmøde sakset fra IDKON og redigeret.

Idrættens topmøde:
Rig på enighed - fattig på nyheder

Danmarks Idrætsforbunds Venner
Invitation til
Nordisk Veteranidrætsleder Konference
i Odense d. 30. august-1. september 2019:
Fredag d. 30. august:
Kl. 14.00: Ankomst og indkvartering på Hotel RadissonBlu H. C. Andersen i centrum af Odense.
Kl. 15.30 : Afgang til modtagelse på Odense Rådhus med oﬃciel åbning af Nordisk Veteranidrætsleder
Konferencen.
Kl. 18.00: Afslutning på modtagelse på Odense Rådhus.
Herefter er aftenen fri til at gå på opdagelse i Odense centrum.
Lørdag d. 31. august:

Idrættens Topmøde i DGI-Byen i København var en demonstration af
enighed og gensidig afhængighed mellem de store idrætsorganisationer og
regeringen. Til gengæld rummede Topmødet ingen væsentlige nyheder eller
løfter om nye tiltag, metoder eller ressourcer til idrætten.
På trods af det, var interessen for Idrættens
Topmøde massiv. Tilhørerne oplevede masser
af tro på ”Bevæg dig for livet” som mission for
idrætten.
Op mod 300 deltagere fra toppen af det
danske politiske liv og idrættens organisationer var gået forgæves til Topmødet, hvis
de var kommet for at høre nyheder om nye
satsninger eller får indsigt i banebrydende nye
tilgange til idrætten, som led i regeringens
opbakning til DIF/DGI´s fælles vision ”Bevæg
dig for livet”, der skal trække flere danskere
ind i foreningerne og gøre flere danskere
idrætsaktive.
Kulturministeren have intet nyt med i posen
udover 9 millioner om året til satspuljemidler
i 2019-2022, der allerede blev udmeldt i marts.
De kommende udfordringer, der skal adresseres, blev fremlagt af DIF-direktør Morten
Målholm og DGI-direktør Søren Brixen i en
præsentation, der ligeledes var nyhedsfattig,
men baseret på tal fra danskernes motions- og
sportsvaner 2016 fra Idrættens Analyseinstitut, der førte frem til følgende udfordringer:
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Land og by: De store byer har færre idrætsfaciliteter, men en mere aktiv befolkning.
Landbefolkningen er mindre idrætsaktiv, men
har ikke mangel på faciliteter/foreninger.
Aldersgrupper/livsfaser: Behov for tilpassede
aktiviteter i stedet for standardiserede tilbud.
De dårligst stillede: DIF og DGI har i højere
grad taget disse grupper til sig og respekterer
andre organiseringsformer end de traditionelle, og det stiller nye krav til DIF og DGI.
Dårlig form som en barriere: En stor gruppe
i befolkningen oplever dårlig form og helbred, og er vanskeligere at motivere til at blive
idrætsaktive og højere alder er en barriere.
Nye tilbud med større socialt samvær, som
f.eks ved arrangementet Royal Run blev fremhævet.
Topmødet gav entydig stor opbakning til og
tro på vision ”Bevæg dig for livet”.
Få kritiske røster.
De kritiske røster var få, hvilket kan forklares
med, at ingen er modstander af en styrkelse af
foreningslivet og visionen om flere idrætsaktive danskerne, så måske gør enighed stærk.

Kl. 7.00-10.00. Morgenmad på hotellet.
Kl. 10.00: Bustur til Egeskov Slot
kl. 12.00: Frokost på Egeskov Slots restaurant.
Kl. 13.30: Hjemkomst til hotellet.
Kl. 14.00: Nordisk Veterandrætslederkonference på Hotellet starter:
Emne 1: Ældreidræt med indlæg af Idan: Idrættens Analyseinstitut og case om Roskilde Ældremotion
efterfulgt af drøftelse af ældreidrættens placering i de nordiske lande.
Emne 2: Danmarks strategi for værtsskab af Internationale sportsarrangementer.
Emne 3: Play the Game præsentation og cases.
Kl. 17.30: Konferencen slutter.
Kl. 19.00: Festmiddag på hotellet efterfulgt af socialt samvær.
Søndag d. 1. september:
Kl. 7.00-10.00: Morgenmad på hotellet.
Kl. 10.00: Besøg på H.C. Andersen museet
Kl. 12.30: Frokost på hotellet.
Kl. 13.30: Afslutning og farvel.

Prisen er fastsat til kr. 1.850 for ovennævnte program excl. overnatning/morgenmad,
der koster kr. 1.200 i dobbeltværelse eller enkeltværelse.
Tilmelding skal ske senest d. 12. august 2019 af hensyn til hotellet og de øvrige aktiviteter i programmet.
DIFV yder kr. 500,- i støtte til alle DIFV medlemmer/pårørende, der tilmelder sig.
Tilmelding til: Mogens Jung, m-jung@mail.dk, mobil 61460879.
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Medlemstræffet i Viborg
bød på spændende oplevelser...
For de DIFV medlemmer, der deltog i medlemstræffet og årsmødet i Viborg, blev der
tale om et program
spækket med gode oplevelser, såvel idrætsfaglige, som sociale og
kulturelle.

DIFV medlemmer samlet til rundvisning på Viborgs nye
Rådhus og til foredrag med Ulrik Vilbæk, der orienterede
bredt om Viborg kommune og kultur- og idrætspolitik.

Medlemstræffet og årsmødet fandt i år sted
i Viborg med Golfhoteller som centrum d.
5.-6.-7. april, hvor en gruppe DIFV medlemmer havde samlet sig til 3 dages program fyldt
med aktivitet tilrettelagt af bestyrelsesmedlem
Carsten Goul.
Efter ankomst og kaffe startede programmet med et foredrag af Viborg FC´s direktør
Morten Pedersen, der berettede om sin egen
karriere, dels som spiller på byens divisionshold, og dels som direktør for den professionelle afdeling. Ind imellem en gyser med
Viborg FC, som elevatorhold og noget om
økonomien i en af landets førende fodboldklubber, der i Viborgs tilfælde er en af byens
store imageskabere sammen med de berømte
kvindelige håndboldspillere. 1 1/2 time intens
fortælling om fodboldens betydning krydret
med personlige historier fra en lang karriere
på banen, som nu fortsætter i bestyrelseslokalet.
En stor tak til foredragsholderen for indsatsen, der blev belønnet med et par gode flasker
vin til nydelse i familiens skød.

5

Så blev der tid til lidt hyggeligt samvær
inden aftenens 2 retters middag blev serveret
Ulrik Wilbeck
i hotelletsBorgmester
smukke restaurant,
og derefter
fortsatte hygge hen på de små timer inden
sengen kaldte.
Efter morgenmaden lørdag var deltagerne
klar til afgang til modtagelse på Viborgs nye
rådhus, der ligger på en grund, hvor den
tidligere kaserne havde ligget, og hvor der
desuden er opført en række uddannelsesinstitutioner og aktivitetsbygninger, der har medvirket til at sætte Viborg på verdenskortet, bl.
a. med en af verden bedste animationsskoler
samt plads til opførelse af nyt stadion og udvidelse af sportshallerne i byen.
Selve rådhuset er en imponerende bygning,
der indvendigt er fantastisk velorganiseret og
med alle tænkelige moderne installationer
og gode forhold for alle medarbejdere samt
indrettet, så borgerne har let adgang til alle
serviceafdelinger på rådhuset.
Her blev DIFV´erne modtaget af borgmester Ulrik Vilbæk, som undervejs gennem etagerne orienterede om rådhusets indretning.
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Ulrik Vilbæk indledte sit foredrag med nogle betragtninger og holdninger til det at være
politisk leder af en kommune, og han fortalte
hvorledes han forsøgte at skabe resultater
gennem samarbejde og motivation af den politiske organisation i Viborg kommune, som
i hans tid har skabt mange gode resultater
for Viborg kommune, som er en af de største
kommuner i landet.
Han orienterede også om sportens store
betydning for byen og fortalte f. eks at Kinas
håndboldlandshold trænede i Viborg og fik
Golf Hotel Viborg
stillet beboelser til rådighed for spillere, trænere og ledere, når de over længere perioder
opholder sig og træner i Viborg.
Breddeidrættens har ligeledes udviklet sig
enormt de senere år, og der arrangeres idrætsfestival hvert år med et kæmpe motionsløb i
Viborgs gader. Dette og meget mere dannede
en klar opfattelse af, at Viborg har en borgmester, der kan sit politiske håndværk.
DIFV kvitterede for besøget med et par gode
flasker rødvin for den flotte modtagelse.
Dagens program fortsatte med en solid
frokost på den gamle, kendte restaurant
”Latinerly” inde midt i Viborgs centrum. Her
indåndede deltagerne den gode stemning i de
gamle lokaler, hvor borgmester Ulrik Vilbæk
en gang om ugen holder hof med ølsmagning
hal
som erViborg
blevetRådhus
en institution
i borgmesterens
møde med borgerne.

Deltagerne
er klar til frokost på restaurant ”LatiFrokost Latinerly
nerly” i Viborgs centrum.

Så var tiden inde til en guidet rundtur i
Viborgs gamle centrum, som er fyldt med kirker, klostre og mindesmærker fra gammel tid.
med Viborg domkirke, som en smuk og do-

minerende bygning med en dramatisk historie. Byvandringen gik igennem de vigtigste
forretningsgader og rundt i de gamle gader,
hvor der ligger et utal af smukke huse, hvor
nogle af byens prominente personligheder
bor eller har boet, f.eks Søren Pape Poulsen,
og den berømte arkitekt Von Sprekelsen, der
tegnede den moderne triumfbue i Paris La
Defence bydelen.
Efter et par timers travetur i disse smukke
omgivelser, havde deltagerne er godt indtryk
af Viborgs betydning, som også omfattede en
periode, som kongeby, så da vi tog afsked med
vores guide foran Viborg domkirke, var det
med en stor tak for en inspirerende eftermiddag i de historiske omgivelser.

Den guidede rundtur i Viborgs historiske centrum sluttede foran Viborg domkirke efter et par
timers interessante byvandring.

Hjemme igen på hotellet gjorde deltagerne
sig klar til aftenens 3 retter festmiddag i et
af hotellets selskabslokaler, hvor de mange
indtryk og oplevelser igennem dagen var
et af mange samtaleemner. Efter middagen
fortsatte den sociale hygge indtil aftenen gik
på hæld.
Efter et godt morgenmåltid søndag var
deltagerne klar til årsmødet, som er refereret
andet sted i bladet og hvor DIFV´s første
æresmedlemmer bl. a. blev udnævnt.
Medlemstræffet sluttede med en fin frokost,
der blev indtaget i Golfhotellets pavillion, der
ligger smukt ned til søen på den anden side af
Knud Lavards Alle.
Et dejligt medlemstræf var slut og deltagerne gjorde sig klar til at tage afsted til deres
respektive hjemsteder.
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Nyt fra bestyrelsen
Der har været afholdt bestyrelsesmøde d. 6.
april 2019 på Golfhotellet i Viborg.
Der er planlagt følgene medlemstræf:
2019:
Nordisk Træf afholdes i Odense d. 30. august
til 1. september. Deltagerne skal bo på Hotel
Radisson H.C. Andersen. Det endelige program kan ses her i DIFV bladet på side 4.
Husk seneste tilmelding er d. 12. august 2019.
2020:
Årsmøde og medlemstræf afholdes i Holbæk
d. 3.-4.-5. april.
Indkvartering vil ske på Hotel Strandparken,
der er beliggende lige ud til Holbæk fjord.
Mogens Jung er arrangementschef.
Medlemstræf afholdes i Randers d. 2.-3.
oktober.
Carsten Goul er arrangementschef.
Ansøgning om støtte fra DIF:
Der er afsendt brev med forspørgsel om støtte
til Nordisk Træf fra DIF, der har imødekommet ansøgningen og bevilget kr. 20.000,DIFV´s økonomi:
DIFV har en konsolideret økonomi, men
bestyrelsen ser sig nødsaget til at foretage forskellige besparelser i årene, der kommer, idet
DIF har fastholdt ikke at yde støtte til DIFV
fremover.
Således overvejes det at stoppe DIFV´s
Idrætslederpris samt ophævelse af DIFV´s
Rejsefond.
DIFV har allerede ved omlægning af bladet til
udsendelse på mail til medlemmerne indhentet en væsentlig besparelse.
Nyt emblem til alle medlemmer:
Carsten Goul har nu de nye medlemsnåle og
æresmedlemsnåle klar. Fremsendelse vil ske i
slutningen af maj.
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Højdepunkter fra Årsmødet i DIFV
i Viborg d. 7. april på Golfhotellet.
Årsmøde 2019 fandt sted på Golfhotellet d. 7.
april kl. 10.00, hvor hovedpunkterne var som
følger:
Finn Rasmussen førte årsmødet gennem dagsordenen på allerbedste vis, og efter konstateringen af
årsmødets rettidige indkaldelse gav han orden til
DIFV´s formand Mogens Jung, der aflagde bestyrelsens beretning med følge punkter:
Inden beretningen ærede generalforsamlingen
følgende afdøde medlemmers minde:
Folmer Christiansen, Erik Andersen, Jens Carl
Kristensen, Knud Fl. Rasmussen, Anker Mikkelsen
og Bent Nielsen samt Amy Bengtssons mand Orla.
I beretningen omtalte formanden årsmødet i
Maribo 2018 og medlemstræffet i Esbjerg 2018 og
takkede de arrangementsansvarlige.
DIFV´s nye medlemsnåle og ærestegnnålen blev
omtalt, den nye fødselsdagshilsen, DIFV´s persondataforordning fik ord med på vejen. DIFV´s fremtidige økonomi uden støtte fra DIF blev omtalt
samt bestyrelsens bestræbelser på, at få økonomien
til at hænge sammen i årene der kommer. De
mange dødsfald i Foreningen har ændret medlemstallet til 78. Bestyrelsen har afholdt 2 bestyrelsesmøder i 2018. Formanden takkede bestyrelsen
for godt arbejde og Carsten Goul fik ekstra tak for
arbejdet med hjemmesiden og flere andre gode
ting. 2019 arrangementerne med årsmøde i Viborg
og Nordisk Træf i slutningen af august blev omtalt
sammen med de kommende medlemstræf i 2020
i Holbæk og Randers Formanden afslutte med en
tak til DIF of DIFV´s medlemmer.
Herefter udnævnte Carl Ilsøe formanden til 1.
æresmedlem af foreningen og Formanden udnævnte Amy Bengtsson til 2. æresmedlem.
Herefter blev beretningen godkendt.
Kasserer Hans E. Boesen aflagde derefter regnskabet, der udviste et lille overskud og en fornuftig
status og egenkapital, der bliver brug for i årene,
der kommer.
Carsten Goul fremlagde bestyrelsens forslag til
genindførelse af indmeldelsesgebyr, som skal dække administration og udsendelse af ny medlemsnål.
Forslaget blev vedtaget.
Kontingent blev vedtaget uændret til kr. 150,årligt. Indmeldelsesgebyr blev vedtaget på kr. 75,-.
Mogens Jung blev genvalgt som formand, Carsten Goul blev genvalgt som sekretær. Flemming
Mortensen blev nyvalgt som suppleant og Amy
Bengtsson modtog valg som revisor 2.
Så sluttede årsmødet med nogle enkelte spørgsmål
under eventuelt og formanden takkede dirigenten.
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OPSLAGSTAVLEN:

DIF´S BLAD IDRÆTSLIV:
Hvis du ikke ad andre kanaler får tilsendt
Idrætsliv, så giv venligst vores sekretær
besked om, at du vil have Idrætsliv tilsendt
gennem DIF.
MØDEDATOER i 2019:

DIFV holder Nordisk træf med konference d.
30.august-1. september 2019 i Odense, hvor
indkvartering finder sted på Hotel Radisson
H. C. Andersen.
MØDEDATOER I 2020:
Årsmøde og medlemstræf i Holbæk d. 3.-4.5. April.
Medlemstræf i Randers d. 2.-3. oktober.
DIFV´S KONTO:
Alle, der har afgang til netbank, kan betale
kontingent og deltagerbetaling til arrangementer via netbank. Her er DIFV´s kontonummer til Danske Bank:
Regnr. 1551 kontonr. 1975536.
REJSEFONDEN:
DIFV´s rejsefond får hensat penge fra indkomne kontingenter. Rejsefonden udloddes
de år, hvor der afholdes Nordisk Træf i Norge, Sverige og Finland. Der udloddes hver
gang 4 portioner á kr. 1.500,Vinderne findes ved lodtrækning på årsmødet.
For at gøre brug af beløbet, skal vinderne
deltage i det Nordiske træf i et af de nævnte
lande.
Danmark er vært i 2019 i Odense, men her
udloddes der ikke portioner fra rejsefonden.
DIF´S IDRÆTSLEDERPRIS:
DIFV´s idrætslederpris uddeles hvert 5. år til
en idrætsleder, der i særlig grad har markeret
sin indenfor sit specialforbund. Prisen uddeles igen i 2021. Prisen omfatter et beløb på kr.
10.000 samt en statuette og et diplom.

RUNDE FØDSELSDAGE:
Følgende medlem har rund fødselsdag inden
næste nr. af bladet udkommer i juni:
253 Johan Evensen - 06.06.44 - 75 år
079 Casten Goul - 24.06.44 - 75 år
136 Amy Bengtsson - 07.07.34 - 85 år
159 Kirsten Lehmann - 30.08.34 - 85 år
DIFV ønsker tillykke med fødselsdagen.
DIFV´S FØRSTE 2 ÆRESMEDLEMMER:
På årsmødet, efter formandens beretning,
bad Næstformand Carl Ilsøe om ordet, hvor
han på foreningens vegne udnævnte formand
Mogens Jung til Æresmedlem af DIFV og
overrakte ham et æresmedlemsdiplom, som
bevis på udnævnelsen:
Carl Ilsøe begrundede udnævnelsen med
formandens mangeårige medlemsskab og hans
varetagelse af bestyrelsesposter, som bestyrelsesmedlem, som næstformand og formand
siden 1999.
Mogens Jung takkede for udnævnelsen, og han
tog herefter ordet for på foreningens vegne at
udnævne Amy Bengtsson til æresmedlem for
hendes medlemsskab og varetagelse af poster
i DIFV, som bestyrelsessuppleant, bestyrelsesmedlem fra 2000 til 2014 og som revisor siden
2016 for foreningen, hvorefter formanden
overrakte Amy Bengtsson et æresmedlemsdiplom, som bevis på udnævnelsen.

De 2 æresmedlemmer vil yderligere modtage
en særlig æresmedlemsnål, som er på vej til
begge æresmedlemmer, da de ikke var klar ved
ceremonien. DIFV ønsker tillykke.
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