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Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen og den administrative ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2017 for DGI. 

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven og bekendtgørelse nr. 1701 af 21. 
december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. 

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 2017. 

Det er vores opfattelse at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med 
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er ligeledes 
vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de 
aktiviteter, der er omfattet af regnskabet 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen 
omhandler. 

Årsrapporten indstilles til årsmødets godkendelse. 

Vingsted, den 

Søren Brixen 
Adm. direktør 

Bestyrelsen: 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til de stemmeberettigede på DGI's årsmøde 

Revisionspåtegning på årsregnskabet 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finan-
sielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31 
december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og Kulturministeriets Bekendtgørelse nr. 1701 af 
21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet 
("Kulturministeriets Bekendtgørelse"). 

Vi har revideret årsregnskabet for DGI for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter resultat-
opgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis ("årsregnskabet"). 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag 
af bestemmelserne i Kulturministeriets Bekendtgørelse. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nær-
mere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet. Vi er uaf-
hængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske reg-
ler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i 
henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet 
som grundlag for vores konklusion. 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 

DGI har i overensstemmelse med Kulturministeriets Bekendtgørelse som sammenligningstal i resultatopgørel-
sen for regnskabsåret 2017 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2017. Disse sammenlig-
ningstal samt bilag A om bevillinger har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

I inrInleen er anc,iarHq fnr larledec.chc,rtMninrit.n 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklu-
sion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbin-
delse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået 
ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 
årsregnskabsloven og Kulturministeriets Bekendtgørelse. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med års-
regnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven og Kulturministeriets Be-
kendtgørelse. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 
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Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 
med årsregnskabsloven og Kulturministeriets Bekendtgørelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne 
kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uan-
set om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte drif-
ten; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på 
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere forenin-
gen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinforma-
tion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj 
grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i over-
ensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, 
standarderne for offentlig revision samt Kulturministeriets Bekendtgørelse altid vil afdække væsentlig fejlinfor-
mation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som 
væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomi-
ske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark, standarderne for offentlig revision samt Kulturministeriets Bekendtgø-
relse, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revi-
sionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at op-
dage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsa-
get af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildled-
ning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshand-
linger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effekti-
viteten af foreningens interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-
skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat 
drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbun-
det med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte drif-
ten. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærk-
som på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere 
vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vo-
res revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere 
kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysnin-
gerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan 
måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige place-
ring af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 
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Susanne Varrisbo 
statsautoriseret re isor 
mne21408 

Michael Nielsson 
statsautoriseret revisor 
mne15151 

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse 
med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen 
er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de 
aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og 
processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og for-
valtningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juri-
disk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispo-
sitioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i 
bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevi-
sion vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner under-
støtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af 
årsregnskabet. 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, 
skal vi rapportere herom i denne udtalelse. 

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 

Aarhus, den 8. juni 2018 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 77 12 31 

 

t4aA., 61-14.4 
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Erik Hammer 
Folkevalgt revisor 

De folkevalgte revisorers påtegning 

Tli de stemmeberettigede på DGI's årsmøde 

Vi har foretaget gennemgang af bogholderiet for DGI for regnskabsåret 1. januar. 31. december 2017. Vi har 
endvidere gennemgået foreningens disponeringer og forvaltning af midler på udvalgte områder. 

Ledelsen har ansvaret for den løbende bogføring, herunder at denne sker i overensstemmelse med foreliggende 
konteringsinstrukser, den beskrevne regnskabspraksis og vedtægterne. Ledelsen er endvidere ansvarlig for, at de 
dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og 
andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved 
forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af regnskabet. Vores ansvar er at gennemgå 
foreningens bogholderi samt foreningens disponeringer og forvaltning af midler på udvalgte områder. 

Den udførte gennemgang 
Gennemgangen sker på baggrund af en årlig udarbejdet arbejdsfordeling mellem folkevalgt revisor og ekstern 
revisor, hvorfor vores gennemgang ikke nødvendigvis dækker samme områder som ekstern revisors 
gennemgang. Arbejdsfordelingen indebærer, at lønrevision foretages af ekstern revision. 

Den udførte gennemgang har blandt andet omfattet stikprøvevis bilagskontrol, gennemgang al udvalgte 
idrisetsaktivIleter samt gennemlæsning af bestyrelses- og årsmødereferater. Vi har i den forbindelse foretaget en 
vurdering af, hvonildt foreningen har disponeret i overensstemmelse med bevillinger, vedtægter, 
årsmødebeslutninger mv. samt vurderet, hvorvidt foreningen har handlet sparsommeligt, effektivt og produktivt på 
de udvalgte områder. 

Konklusion 
Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at 
foreningen, på de områder vi har undersøgt, ikke har disponeret i overensstemmelse med bevillinger, vedtægter, 
årsmødebe slutninger mv. 

Ved den udførte gennemgang er vi endvidere ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at 
konkludere, at foreningen på de områder, vi har undersøgt, ikke har handlet sparsommeligt, effektivt og produk-

 

tivt. 

Vings d, n  

i f? 
M na .,en Poulsen 
Folkevalgt revisor 



Foreningsoplysninger 

Forening DGI 
Adresse, postnr., by Vingsted Skovvej 1, 7182 Bredsten 

Telefon +45 79 40 40 40 
Hjemmeside www.dgi.dk 

CVR-nr. 40 01 12 18 
Regnskabsår 1. januar - 31. december 2017 
Hjemstedskommune Vejle 

Bestyrelsen 

Direktion 

Søren Møller, Formand 
Charlotte Bach Thomassen, Næstformand 
Nels Petersen 
Per Frost Henriksen 
Hanne Lene Haugaard 
Andreas Tang-Brock 
Mogens Kirkeby 
Annette Lilja Vilhelmsen 
Lars Høgh 

Søren Brixen, Adm direktør 
Karen Friis Nielsen 
Troels Rasmussen 
Birgit Gjøl Nielsen 
Ole B. Poulsen 

Advokat Steen F. Andersen 

Revision PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Nobelparken 
Jens Chr. Skous Vej 1 
8000 Aarhus C 

Folkevalgte revisorer Erik Hammer 
Menna Olsen Poulsen 

Sydbank ALS 
Kirketorvet 4 
7100 Vejle 

Moms DGI er momsregistreret og anvender retten til delvis fradrag af moms af 
fællesomkostninger, der vedrører såvel momsfri som momspligtige 
aktiviteter 
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Indtægter fra Danske Spil AIS Prognose 
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Ledelsesberetning 2017. 
DGI har i 2017 arbejdet på grundlag af Strategi 2020, som blev vedtaget på årsmødet i november 2014 
Strategi 2020 fastlægger to visioner for DGI's arbejde: 

DGI's vision: DGI opleves som en kompetent og værdifuld samarbejdspartner for idrætsforeningerne i 
forhold til at imødekomme danskernes behov for idræt og motion. 

DGI's og DIF's fælles vision: I 2025 dyrker 50% af befolkningen idræt i en idrætsforening, og 75% af 
befolkningen dyrker idræt. Denne fælles vision realiseres under navnet Bevæg dig for livet. 

Det er DGI's mission at styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt med vægt på fællesskab, 
udfordring og sundhed for at fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter. DGI vil med foreningen som 
udgangspunkt engagere flest mulige i idræt. I det følgende berettes om hovedtrækkene i udviklingen i 2017 
— både ud fra et økonomisk og et aktivitetsmæssigt perspektiv. 

Udvikling i regnskabsåret 
Resultat 
Årets resultat inden disponering udgør et overskud på 16.395 TDKK, mod et budgetteret overskud på 1.786 
TDKK. Hovedbestyrelsens forslag til disponering af årets resultat fremgår af side 39. Årets resultat efter 
disponering viser et overskud på 14.641 TDKK mod et budgetteret overskud på 1.786 TDKK. Årets resultat 
efter disponering er således cirka 12.855 TDKK bedre end budgetteret. Denne markante difference skyldes 
primært øgede indtægter som følge af fundraising i forbindelse med projekter samt øget dækning af 
omkostninger relateret til Bevæg dig for livet. 

Indtægter 
DGI har i 2017 indtægtsført 267.015 TDKK i tilskud fra Danske Spil mod budgetteret 264.608 TDKK. Af 
differencen på 2.407 TDKK skyldes 2.373 TDKK ændring af regnskabspraksis omkring periodisering af 
udlodningsmidler mellem år. 

Indtægter fra Danske Spil A/S fra 2015 - 2019 i 
mio. kr. 

De samlede nettorenteindtægter udgør 2.271 TDKK mod budgetteret 1.500 TDKK. Markedsføringsbidrag fra 
Tryg udgør 1.392 TDKK. 

De samlede indtægter har på denne baggrund været 4.570 TDKK bedre end budgetteret. 
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Tilskud til landsdelsforeningerne 
Der er i 2017 udbetalt 130.834 TDKK til landsdelsforeningerne mod budgetteret 131.477 TDKK. Differencen 
hænger sammen med, at landsdelsforeningerne har modtaget 244 TDKK mindre i rejsepuljen end 
budgetteret samt den endelige afklaring af konsekvenserne af den nye fordelingsmodel: 

I TDKK 2014 2015 2016 2017 

Grundtilskud - inkl. kursuspulje 98.091 97.519 100.510 98.031 

Tilskud til betaling af forsikring 14.000 12.000 13.236 15.000 

Tilskud vedrørende skydning 12.083 12.139 12.185 12.232 

Øvrige idrætter 4.450 5.215 5.215 5.215 

Rejsepulje 586 491 460 356 

Særlige tilskud Bornholm 868 878 

  

Bevæg dig for livet 

 

1.500 

   

130.078 129.742 131.606 130.834 

I forhold til nettoopstillingen i bilag B kan følgende tal nævnes: 

DGI Idræt & Motion 
DGI Idræt & Motion har anvendt 32.413 TDKK mod budgetteret 33.309 TDKK. Det mindre forbrug på 896 
TDKK findes hovedsageligt på Gymnastik samt DGI Forening. Der er igangsat færre tiltag og nye koncepter 
end budgetteret i gymnastik. DGI Forening havde mindre omkostninger til møder og drift pga. 
omorganisering samt færre omkostninger til DM i foreningsudvikling pga. færre deltagere. 

DGI Lab 
DGI Lab har anvendt 19.041 TDKK mod budgetteret 18.545 TDKK. Der er brugt færre ressourcer i Inklusion, 
som opvejes af beslutning om medfinansiering på 1 mio. kr. til projektet Landsbyklynger i Lokaludvikling. 

DGI Kommunikation 
DGI Kommunikation har anvendt 4.577 TDKK mod budgetteret 4.954 TDKK. Den væsentligste forklaring er 
færre omkostninger på bladet Udspil, hvor oplagstallet er tilpasset i forbindelse med nye krav til praksis om 
samtykkeindsamling. 

DGI Digital Marketing 
DGI Digital Marketing har anvendt 6.018 TDKK mod budgetteret 6.967 TDKK. Hovedårsagerne er færre 
personaleomkostninger (barselsorlov etc.) og en række udviklingsopgaver, det ikke har været mulige at 
yriricitirlai e pga. pres p,; udviki;ilyiessourcer DGI. Det er primært Landsstævne 2017 og Bevæg dig for 
livet, der har forbrugt ekstra ressourcer frem for budgetterede opgaver. 

DGI Marketing 
DGI Marketing har anvendt 5.323 TDKK mod budgetteret 5.636 TDKK. Der har været ekstra aktivitet 
svarende til omkostninger og indtægter på 3.480 TDKK til Bevæg dig for livet, og derudover har 
Landsstævne 2017 også lagt beslag på flere personaleressourcer end budgetteret. Dermed er der planlagte 
opgaver, som det ikke har været muligt at gennemføre. 

DG1 Servicecenter 
DGI Servicecenter har et resultat på 450 TDKK mod budgetteret 1.225 TDKK. Den væsentligste forklaring er 

 ; ,!;r-zt, efde!ings!eder se!gekctneu!entstiffin2 
har bevirket en nedgang i indtægterne samt besparelser på personaleomkostningerne. 

Mødevirksomhed 
Den samlede nettoudgift er i 2017 cirka 120 TDKK højere end budgetteret. Der er to større afvigelser. 
"Hovedbestyrelsens honorar" er cirka 850 TDKK højere end budgetteret. Denne post omfatter også udgifter 
til hovedbestyrelsens møde- og rejsevirksomhed, og ved en budgetmæssig fejl er der ikke budgetteret med 
disse udgifter. "Anden mødevirksomhed" er cirka 670 TDKK. lavere end budgetteret, og det skyldes en mere 
præcis kontering end tidligere, idet udgifter til diverse møder nu i højere grad konteres inden for de områder, 
som de vedrører. 
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DGI Jura/SKV 
De væsentligste afvigelser er, at der er gennemført flere ekspeditioner end budgetteret og derfor realiseret 
større indtægter, og et mindre omkostningsforbrug skyldes særligt, at udvikling af IT-system ikke er 
realiseret. 

DGI Økonomi 
DGI Økonomi har anvendt 8.560 TDKK mod budgetteret 9.362 TDKK. Afvigelsen skyldes primært ændret 
personalesammensætning efter ny organisering i 2016. 

DGI IT 
DGI IT har anvendt 14.505 TDKK mod budgetteret 14.975 TDKK. Dette forklares primært ved flere indtægter 
end budgetteret. 

Landsstævne 2017 
2017 har været præget af Landsstævne 2017 i Aalborg, som samlede flere end 25 tusinde deltagere. På 
baggrund af deltagerevalueringen, evalueringen af det frivillige arbejde og evaluering af kommunikation og 
marketing må det konkluderes, at Landsstævne 2017 i Aalborg var en succes. 

Generelt viser deltagerevalueringen, at ca. 80% af deltagerne er tilfredse eller meget tilfredse med prisen for 
stævnet, mad, transport, overnatning, toiletforhold, information og idrætterne, mens under 10% har været 
decideret utilfredse med forhold på landsstævnet. Dog gælder det for åbningen af landsstævnet, at denne 
del har fået en del kritik af de deltagere, som ikke var en del af liveshowet på havnefronten. 

Når det gælder målsætningen om, at Landsstævne 2017 skal sætte en markant idrætspolitisk dagsorden i 
forhold til idrættens betydning for folkesundheden, så må det på baggrund af særligt mediedækningen 
konkluderes, at Landsstævnet har været med til at sætte denne dagsorden og placere breddeidrætten som 
et samlingspunkt og et muligt fællesskab for mange danskere. Det er også vurderingen, at Landsstævnet har 
fået markeret værdien ved den brede folkelige idræt i det idrætspolitiske landskab i Danmark. Endelig skal 
det bemærkes, at statsministeren, sammen med 40 kommuner, deltog i kommunalt topmøde forud for 
landsstævnet, og at statsministeren, inden han gik videre til åbningen af landsstævnet, fik markeret, at han 
gerne vil være vært for et Marienborgmøde. Dette møde er nu afholdt, og et væsentligt element i dette møde 
var foreningsidrættens muligheder for at forbedre folkesundheden og en forankring af dette tema hos 
sundhedsministeren. 

Når det gælder målsætningen om, at landsstævnet skal inspirere til bevægelse, nye idrætter, nye 
motionsformer for nye stævneformer, så må det konkluderes, at denne målsætning er delvist opfyldt. De 
frivillige i DGI Nordjylland fremhæver til dels, at de efter landsstævnet har konkrete og nye planer om at 
afvikle idrætsevents i deres lokale foreninger. 23% af deltagerne siger, at de har trænet mere end normalt op 
til landsstævnet, og at Landsstævnet har inspireret 12% af respondenterne til at dyrke anden idræt, end den 
de normalt dyrker. Det bemærkes, at disse resultater også kan udlægges, som at deltagerne i forvejen er 
motionsaktive (hvilket data viser), og at deltagerne er dybt forankrede i deres idrætter (hypotese), og at mere 
og anden idræt derfor ikke nødvendigvis er et succeskriterium for deltagerne selv. 

Vedr. målsætningen om at idrætsforeninger, borgere og erhvervsliv i og omkring Aalborg Kommune skal 
involveres og have en positiv oplevelse af at være vært ved landsstævnet, så kan det konkluderes, at dette 
er tilfældet for foreningslivet omkring Aalborg, idet tilfredsheden med at være frivillig på landsstævnet har 
været stor. 

Landsstævne i Aalborg kom hele Aalborg til gode. Det viser en rapport om de turistøkonomiske effekter af 
landsstævnet, som DGI og Aalborg Events har fået udarbejdet hos Visit Danmark. Rapporten viser, at 
deltagere, tilskuere og andre omkring landsstævnet skabte et turismeforbrug på næsten 70 mio. kr, i 
Aalborg. Det svarer til 88 jobs. Deltagerne bidrog med 36,1 mio. kr., tilskuere bidrog med 30 mio. kr., mens 
frivillige, officielle gæster og andre bidrog med 3 mio. kr. 

Det samlede regnskab inklusiv Aalborg Kommunes andel viser, at landsstævnet havde indtægter på 73,4 
mio. kr. Heraf kom 34 millioner fra deltagerbetaling, 12 millioner kom fra sponsorer og fonde, mens 6 
millioner var entréindtægter. 
Udgifterne til landsstævnet var på 72,3 mio. kr., hvoraf udgifter til bespisning var den største post med 15 
mio. kr. Desuden var der udgifter på 10 mio. kr. til forsyning og renovation, 10 mio. kr. til idræt og 
indkvartering, 3 mio. kr. til arenaen på Slotspladsen og 1 mio. kr. til terrorberedskab. 

Overskuddet på 1,1 mio. kr, fordeles med 380.000 kr. til henholdsvis Aalborg Kommune, DGI og DGI's 14 
landsdelsforeninger. Endeligt er der uddelt 2 mio. kr. til de 170 nordjyske foreninger, der stillede med frivillige 
til landsstævnet. 
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Personale 
Udviklingen i anciennitet, gennemsnitlig alder samt årsværk fremgår af tabellen neden for. Stigningen i antal 
årsværk fra 2016 til 2017 kan i høj grad tilskrives Bevæg dig for livet og projektansættelser, som er 
finansieret af midler fra fonde og andre samarbejdspartnere end Danske Spil. 

  

2014 2015 2016 2017 

Anciennitet 31/12 
(antal medarb.) 0-3 år 54 60 70 80 

 

4-10 år 56 55 61 58 

 

11-25 år 40 39 34 33 

 

> 25 år - 6 5 8 6 

 

Total 156 159 173 177 

Gennemsnit alder 

 

43 44 44 43 

Antal hele årsværk 

 

139 148 159 172 
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Egenkapital 
Stigningen i egenkapital og frie midler i forhold til sidste års regnskab skyldes ændret regnskabspraksis ved 
indregning af tilskud fra Danske Spil. Ændringen betyder, at der ikke fremover periodiseres tilskud fra 
Danske Spil med 4/12 til anvendelse i kommende regnskabsår. Dette er også korrigeret tidligere år i 
nedenstående graf. 

Lånefonden er en del af egenkapitalen, der er bundet til at yde lån til udvikling af idrætsfaciliteter, der kan 
understøtte realiseringen af DGI's idrætspolitiske strategier. Der kan årligt bevilges op til 2.000 TDKK — med 
et hidtil højest bevilget udlån på 26.812 TDKK, som er bundet under egenkapitalen. Ultimo 2017 var der 
udlånt 16.857 TDKK mod 15.954 TDKK ultimo 2016. 

Ved udgangen af 2017 var egenkapitalen på 179.523 TDKK mod 163.128 TDKK ved udgangen af 2016. 

Den frie egenkapital udgjorde ved udgangen af 2017 142.288 TDKK mod 127.647 TDKK ved udgangen af 
2016. 

Hvis budget 2018 realiseres som forudsat, vil den frie egenkapital være på 131.395 TDKK ved udgangen af 
2018. 

Egenkapital i mio, kr. 
13L1:!1" 

t• 1-1 i p il 

Efterfølgende begivenheder 
Der er ikke indtruffet forhold efter balancedagen, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af den 
økonomiske del af årsrapporten. 
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DGI's afrapportering nf rammeaftale med Kulturministeriet 2017 

Der er i rammeaftalen 2015-2018 aftalt seks indsatsområder. 

• Bevæg dig for ivet 
• Mangfoldighed 
e Bekæmpelse ai'f seksuelle overgreb mod børn 
e Bekæmpelse arF doping 
• Bekæmpelse ar matchfixing 
• Folkeskolerefo•men 

De seks indsatsområcki r, som rammeaftalen omfatter, tegner langt fra et samlet billede af DGI's virksomhed. Stævner og turneringer, uddannelse af 
frivillige og ledere, skoh3r og lejre for børn, bevægelse i daginstitutioner, landsstævne, verdenshold, kommunikation og formidling, foreningsrådgivning 
m.v. er til stadighed kerneaktiviteter, som prioriteres højt i DGI. For en mere systematisk oversigt henvises til de skriftlige og mundtlige beretninger til 
DGI's årsmøder. 



Resultatmål 
DGI vil — i samarbejde med DIF 
— øge antallet af medlemmer i 
foreningsidrætten. 

DGI vil — i samarbejde med DIF 
— øge antallet af fysisk aktive i 
Danmark. 

DGI har i 2017 arbejdet med følgende resultatmål i relation til rammeaftalen med Kulturministeriet. 

   

Resultatmål: 

       

        

        

Målopfyldelse 
Opfyldt. 

I 2017 har DGI og DIF igangsat nye motionstilbud i 10 idrætter, hvoraf kano og kajak og volleyball startede op i 2017. De nye 
tilbud er tilpasset danskernes ønsker om fleksible og lettilgængelige motionstilbud. 

DGI og DIF har implementeret en fælles indsats for at udvikle foreningsidrætten og gennemført 1.500 foreningsudviklingsforløb 
med fokus på at skabe vækst og udvikling i idrætsforeningerne. 

Samlet set er det DGI's vurdering, at ovenstående tiltag på sigt bidrager til at øge antallet af medlemmer i foreningsidrætten. Jf. 
desuden nedenstående figur, hvoraf det fremgår, at visionsidrætterne har oplevet en fremgang på 13.439 medlemmer fra 2016 til 
2017. 

På landsplan er der en samlet fremgang i DGI og DIF's foreninger på 9.095 unikke medlemmer, så det samlede medlemstal nu er 
på 2.230.856 fordelt på 11.479 foreninger'. 

DGI er fortsat bevidste om, at medlemsvækst kræver en stor og længerevarende indsats, som først for alvor giver afkast på den 
lange bane. 

Endelig glæder DGI sig over en medlemsvækst i DGI på 30.868 medlemmer fra 2016 til 2017 samt en foreningsvækst på 63. 

Opfyldt. 

DGI og DIF har i 2017 indgået et nyt partnerskab med GAME og Platform for gadeidræt, der supplerer de eksisterende 
samarbejder med Dansk Skoleidræt og Friluftsrådet. DGI og DIF afsøger løbende mulighederne for at indgå nye partnerskaber 
med aktører, som kan bidrage til arbejdet med de inaktive danskere. 

'Dansk Firmaidrætsforbund har i 2017 haft et medlemstab på 15.745 medlemmer, hvilket medfører at den samlede foreningsidræt er faldet med 5.880 medlemmer 



DGI vil bidrage til at le se 
udfordringerne i de 
foreningsbaserede 
idrætsorganisationer, iJer er 
peget på i udredningen af 
idrættens økonomi og struktur: 
En mere opsøgende rolle i 
forhold til kommuner cg en 
højere grad af samarbejde og 
koordinering med DIF og andre 
aktører i forhold til båce 
kommuner og 
medlemsforeninger. 

DGI vil fremme 
kønsligestillingen i DCil's 
ledende organer og i 
frivillige foreningsarbejde 

Aftalen med Friluftsrådet har et særligt fokus på 75%-målsætningen, herunder arbejdsløse, beboere i sociale boligområder, 
borgere med psykisk funktionsnedsættelse samt småbørns familier. DGI arbejder også intenst med Outdoor som programområde. 
Der er stor interesse fra befolkningen til at dyrke idræt i og udenfor foreningen og flere kommuner har Outdoor som en del af deres 
vision. DGI understøtter både de selvorganiserede og foreningerne i at udnytte de potentialer, som ligger uden for de etablerede 
idrætter og sikre lav barriere for inaktives deltagelse i Outdoor motionsaktiviteter. 

Ved udgangen af 2017 var der indgået 6 visionskommuneaftaler der indeholder konkrete mål om at øge antallet af fysisk aktive i 
kommunerne. Resultaterne forventes at begynde at vise sig i løbet af 2018 og 2019 når implementeringen af indsatser tager fart. 

Der blev i 2017 gennemført fire pilot adfærdskampagner, der fokuserer på at hjælpe inaktive til at tage de første skridt mod at 
dyrke motion. På baggrund af læringen fra pilotprojekterne udrulles nationale adfærdskampagner fra 2018. 

Ovenstående initiativer er alle med til at øge antallet af fysisk aktive i Danmark. 

Delvist opfyldt. 

Det er DGI's vurdering, at det seneste års arbejde i Bevæg dig for Livet regi har fået DGI og DIF til at fremstå mere koordineret ifl. 
kommuner og foreninger. 

Visionskommuneindsatsen og DGI og DIF's fælles kommunale enhed har sikret, at idrætten i stigende grad fremstår afstemt 
overfor kommunerne, og der er en stigende efterspørgsel fra danske kommuner om at indgå i samarbejder i regi af Bevæg dig for 
livet. 

Delvist opfyldt. 

DGI's virke har et bredt sigte og et solidt værdigrundlag. Derfor har der også en forholdsvis bred repræsentation af forskellige 
befolkningsgrupper i DGI's medlemskreds og blandt ledere og frivillige. 

De målrettede initiativer, der er iværksat med henblik på at fastholde og styrke den brede repræsentation, ser i store træk ud til at 
bære frugt. DGI har således sikret kønsligestilling i direktion og ved årsmødet i 2017, var to mænd og to kvinder på valg til 3 poster 
i DGI's hovedbestyrelse, heraf blev 2 mænd og 1 kvinde valgt ind i bestyrelsen. DGI har pt. en mandlig og en kvindelig kandidat, 
som søger at blive valgt som formand for DGI i november 2018. 



Der er dog fortsat brug for kvindelige kandidater i landsdele og foreningsliv, hvorfor DGI fastholder fokus på at skabe 
kønsligestilling i hele organisationen. 

På medlemssiden har det i 2017 særligt været kvinderne, som har båret fremgangen i DGI. Der er 12.878 flere piger i 
aldersgruppen 0-12 år, og en mindre fremgang blandt drenge og Også blandt de 13-18 årige er der fremgang blandt pigerne på i 
alt 3.976. Der er også 13.326 flere kvinder blandt de 25-29-årige. I aldersgruppen 60 år og derover er der medlemsvækst både 
blandt mænd og kvinder — knap 8.000 kvinder og 10.000 mænd. 

Samlet set giver ovenstående en kvindelig andel af medlemsskaren på 46,7 procent, hvilket giver den højeste andel af kvinder 
nogensinde. 

DGI vil styrke mangfoldighed i 
idrætten ved at involvere 
nydanskere, handicappede og 
socialt udsatte grupper i 
foreningsidrætten. 

Delvist opfyldt 

DGI's virke har altid haft et bredt sigte og et solidt værdigrundlag. Derfor har der også altid været en forholdsvis bred 
repræsentation af forskellige befolkningsgrupper i DGI's medlemskreds og blandt ledere og frivillige. 
De målrettede initiativer, der er iværksat med henblik på at fastholde og styrke den brede repræsentation, ser i store træk ud til at 
bære frugt, idet den seneste undersøgelse viser, at medlemsmasse og frivillige med en anden etnisk baggrund end dansk 
bevæger sig i den rigtige retning. DGI arbejder aktivt for, at normalidrætten kan favne og inkludere handicappede. 

I regi af Bevæg dig for livet har DGI og DIF i slutningen af 2017 indgået et samarbejde om idræt, handicap og inklusion med 
opstart 1. januar 2018. Samarbejdet vil skabe øget koordinering mellem DGI og DIF og styrket samarbejde med kommuner. 

DGI vil bidrage til at bekæmpe 
seksuelle overgreb mod børn og 
unge i de frivillige 
idrætsforeninger. 

Opfyldt 

Stadig flere idrætsforeninger er opmærksomme på at indhente børneattester, og selv om det ikke giver mening at foretage 
systematisk statistik over udviklingen i overgreb, lader det til, at der er sket et fald i antallet af sager, som DGI har været involveret 

DGI vil fremme bekæmpelse af 
motionsdoping i de 
foreningsbaserede 
motionscentre. 

Delvist opfyldt 

Antallet af positive dopingsager i DGI er fortsat på et lavt niveau. Den systematiske indsats, der gennemføres i samarbejde med 
de øvrige idrætsorganisationer og ADD, ser således ud til at leve op til målene. Det skal dog bemærkes, at ændringen af 
bestyrelsessammensætningen i ADD har betydet, at involveringen i ADD's strategiske målsætninger er betydeligt svækket. 

DGI vil bidrage til at sikre 
sportens integritet ved at 
gennemføre konkrete tiltag, der  

Opfyldt 

DGI følger området nøje og bakker op om alle ADD's initiativer om forebyggelse af motionsdoping. 



medvirker til at opbygge en 
sund idrætskultur imod do. in.. 

 

DGI vil bidrage til at sikre 
sportens integritet ved at 
gennemføre konkrete tiltag, der 

Delvist opfyldt 

DGI vil iværksætte relevante initiativer i forhold til matchfixing ud fra en proportionalitetsbetragtning. Matchfixing er uforeneligt med 

medvirker til at opbygge en 
DGI's værdigrundlag, og DGI arbejder i enhver sammenhæng for at fremme en sund foreningskultur. Om der skal iværksættes 
yderligere initiativer på området, må bero på nogle klarere indikationer på, at matchfixing skulle være en reel udfordring i DGI's 

sund idrætskultur imod 
matchfixing. 

stævner og turneringer. For nuværende er det DGI's vurdering, at problemet ikke gør sig gældende i DGI's foreninger. 

 

DGI har for første gang registreret godt 2.000 e-sportsudøvere i DGI's foreninger. DGI er i den sammenhæng opmærksom på, at 
få opbygget en sund spilkultur i foreningslivet, som tager udgangspunkt i DG1's etiske kodeks for esport. 

DG! vil bidrage til 
implementeringen af 
folkeskolereformen. 

Delvist opfyldt 

DGI har - i samarbejde med DIF og Dansk Skoleidræt - taget aktivt del i udmøntningen af folkeskolereformen og lagt mange 
kræfter heri. Indsatsen har givet markante resultater, men det er også tydeligt, at reformen er meget omfattende, og at idræt, leg 
og bevægelse ikke har samme prioritet i alle kommuner og i alle skoler. Det gælder både de 45 minutters motion i løbet af 
skoledagen og samarbejdet om åben skole. 



Særligt vedrørende resultatmål for Vision 25-50-75. 

Resultatmålene vedrørende Bevæg dig for livet vurderes til at være delvist opfyldt. Analyserne for de operationelle mål peger på et højt aktivitetsniveau, 
jf. nedenstående. Medlemstallene for visionsidrætterne fra 2015-17: 

Tabel 10- 2015 2016 2017 Udvikling Udvikling i pct. 
Medlemsudvikling 
for Bevæg dig for 
livet, 2015-2017 

   

(2016-2017) (2016-2017) 

Aktivitet 

     

Fitness 118.028 144.776 159.031 14.255 9,85% 

Løb 41.509 45.015 44.660 -355 -0,79% 

Badminton 116.169 118.149 119.409 1.260 1,07% 

Floorball 7.251 8.681 9.779 1.098 12,65% 

Kano/Kajak 27.863 28.294 29.157 863 3,05% 

Cykling 42.999 43.431 45.264 1.833 4,22% 

Volleyball 17.346 17.216 17.020 -196 -1,14% 

Håndbold 107.733 107.012 107.149 137 0,13% 

Tennis 70.540 69.780 70.698 918 1,32% 

Fodbold 350/58 345.256 338.882 -6.374 -1,85% 

Total 900.196 927.610 941.049 13.439 1,45% 

Endelig målopfyldelse opgøres i 2025 ved udløb på Bevæg dig for livet. 



Operationelle mål (opfyldt/ikke opfyldt) samt beskrivelse af resultater for 2017, som forklarer, hvorfor resultatmål er opfyldt eller delvist 

opfyldt: 

lndsatsområde Resultatmål Operationelle mål Resultater 2017 Målopfyldelse 
2017 for 
operationelle 
mål 

Bevæg dig for livet DG I vil — i Løb: DIF/DAF og DGI etablerer en Der er etableret et udviklingssamarbejde mellem Opfyldt 

 

samarbejde med fælles udviklingsenhed, der skal DIF/DAF og DGI og udviklet syv indsatsom råder, der 

  

DIF — øge antallet af introducere en række nye koncepter til skal bidrage til at øge antallet af fysisk aktive i 

 

(De operationelle mål medlemmer i løbere og løbeklubber. Danmark: 

 

for indsatsområdet er 
handlingsorienterede 

foreningsidrætten 

 

• Danmarks officielle løbskalender — en 

 

set i lyset af, at 
visionen løber længere 

DG:il vil — i 
samarbejde med DIF 

 

certificering af motionsløb over hele Danmark, 
Go Run — et enkelt og landsdækkende 

 

end indeværende — øge antallet af 

 

løbekoncept, 5 kilometer hver søndag. 

 

rammeaftale, og at de fysisk aktive i 

 

• Løb med — et 13 ugers fleksibelt 

 

overordnede effekter 
af visionen først skal 
være realiseret 12025) 

Danmark. 

 

træningsprogram målrettet begyndere, som 
klubberne kan tilbyde. 

• Fortræningsforløb — giver medlemskab, 
træningstilbud og startnummer til en større 
løbeevent. 

    

• Foreningsudvikling udviklingsforløb og 
styrkelse af klubber. 

    

• Løbetræneruddannelse — uddannelse af 
trænere, fartholdere, løbeguider for at 
understøtte kvaliteten af træningstilbud i 
foreningerne. 

    

• Kurser for egen læring 

    

• kurser målrettet løbere i og uden for forening. 

    

GoRun (Løbetilbud til selvorganiserede) gennemføres 
ugentligt 57 steder i Danmark. Der er certificeret og 

 



   

kvalitetssikret 198 løb/events. Der er udviklet koncept 
for foreningsudvikling, som er gennemført i 90 
foreninger. Der er uddannet 6.064 løbetrænere. Hertil 
er gennemført en række events, kurser og 
træningsforlab. 

   

Cykling: DIF/DCU og DG! iværksætter 

 

Opfyldt 

  

tre overordnede initiativer målrettet I april 2016 indgik DGI og DIF en revideret aftale om 

   

kvinder, der skal dyrke cykelmotion, 
mænd, der dyrker cykelmotion 
selvorganiseret, og personer, der 
dyrker eller gerne vil dyrke indoor 

cykling, der i hovedtræk rummer nedenstående 
elementer. 

• Etablering af nye cykelklubber. 

   

cycling. • Klubudvikling/rådgivning i klubber, der har 
vækstpotentiale til flere medlemmer. 

    

• Gennemførelse af træningsforløb over seks 
uger i klubber med vækstpotentiale i 
landevejscykling. 

    

• Gennemførelse af træningsforløb i klubber 
med vækstpotentiale i mountainbikecykling. 

    

• Udvikling af særlige events/cykelløb for 
motionistmålgruppen. 

    

• Udvikling af ny træneruddannelse målrettet 
motionistmålgruppen. 

    

Der er uddannet ca. 1.700 cykel-instruktører. Der er 
gennemført løb, skoler og spotkurser med ca. 65.000 
deltagere. 

   

Badminton: DIF/Badminton Danmark Der er etableret et udviklingssamarbejde mellem Opfyldt 

  

og DGI etablerer et fælles DIF/BD og DGI med fokus på at øge antallet af 

   

udviklingscenter, der skal forsøge at medlemmer i badmintonsporten. Samarbejdet er 

   

stoppe tilbagegangen af medlemmer. koncentreret om følgende indsatsområder: 

    

• Klubudvikling — tilrettelæggelse af 
klubudviklingsforløb i et stort antal 
badmintonklubber. Fokus på "best practice". 

 



   

• Lederuddannelse — uddannelse af 
ledere/bestyrelsesmedlemmer og andre 
frivillige med fokus på klubbernes udvikling og 
drift. 

• Efteruddannelse — styrkelse af kompetencerne 
hos konsulenter i DGI og BD. 

• Markedsføring — generel styrkelse af 
badmintonsportens synlighed, samt udvikling 
af strategi og materialer til lokal markedsføring. 

    

Der er ansat fælles konsulenter til den fælles 
udviklingsenhed og gennemført 
efteruddannelsesforlød for de konsulenter, der indgår i 
indsatsarbejdet. Der er gennemført 182 
klubudviklingsforløb, 193 netværksmøder og 670 
foreningsbesøg. 

   

Floorball: DIF/DaFU og DGI udvikler Floorball har udviklet tre nye koncepter i regi af Opfyldt 

  

koncepter for tre nye former for floorball visionen: 

   

målrettet fire forskellige målgrupper. 

     

• Motionsfloorball — baseret på forskning fra 

    

Holdspil og Sundhed, Københavns Universitet 
og Dansk Floorball Union. Målgruppen er 
voksne motionister. 

    

• Skolefloorball, opdelt i indskoling, mellemtrin 
og udskoling. 

    

• Familiefloorball — flere generationer på banen. 

    

Der er lavet aftaler med 44 spydspidsforeninger 

    

(eksisterende floorballforeninger) om at rekruttere og 
fastholde medlemmer ved at bruge de nye udviklede 
koncepter. Hver forening prioriterer to koncepter. 

    

Der er oprettet 80 nye medlemsforeninger i 2015-17, 
de fleste af dem er flerstrengede DGI-foreninger. De 
nye foreninger er startet med motionsfloorball, som det 
koncept de nye foreninger primært bygges op omkring. 

 



   

Der er afholdt træneruddannelser for 292 deltagere og 
gennemført 34 foreningsudviklingsforløb. 

   

Håndbold: DIF/DHF og DGI vil i Der er etableret et udviklingssamarbejde mellem DGI Opfyldt 

  

fællesskab udbrede håndboldfitness og DIF/DHF og med fokus på implementering af nyt 

   

til 200 håndboldklubber. håndboldkoncept for derigennem at øge antallet af 
medlemmer i håndboldklubberne. 

    

Samarbejdet er koncentreret om følgende 
indsatsområder: 

    

• Etablere samarbejde med op til 200 
håndboldklubber. 

    

• Gennemføre fælles kickoffmøder. 

    

• Etablering af seks 
håndboldfitnessinstruktørnetværk. 

    

• Udvikling af oplevelsesevents. 

    

• Udvikling af 
håndboldfitnessinstruktøruddannelse. 

    

• Faglig udvikling af håndboldfitnesskonceptet. 

    

Der er gennemført intern uddannelse af 180 trænere 
og instruktører. Der er igangsat håndboldfitness i 122 
nye klubber. Derudover er der brugt ressourcer på at 
etablere samarbejdet mellem DHF og DGI såvel 
centralt som decentralt. 

   

Der skal i løbet af perioden indgås Ved udgangen af 2017 er der indgået aftale om Opfyldt 

  

samarbejder mellem DIF og DGI inden 
for mindst 20 idrætter og tværgående 
områder. 

samarbejde i 10 idrætter (badminton, cykling, 
håndbold, fitness, floorball, fodbold, kano og kajak, 
løb, tennis og volleyball), 5 tværgående områder 

    

(seniorer, kommuner, foreningsudvikling og idræt, 
inklusion og handicap), to eksterne partnerskaber 

    

(Friluftsrådet og GAME/Platform for gadeidræt) og 3 
understøttende indsatser (adfærdskampagner, 
kommunikation og marketing). Det tværgående 

 



forenings udviklingsprojekt gennemføres i 25 idrætter 
fordelt på 19 specialforbund og 6 DGI idrætter 
ligesom visionskommunesamarbejdet går på tværs af 
alle relevante specialforbund og DGI idrætter 

DCil vil bidrage til at 
løse udfordringerne i 
de 
forningsbaserede 
idrietsorganisationer, 
der er peget på i 
ud.edningen af 
idr ettens økonomi 
og struktur: En mere 
owiøgende rolle i 
forhold til kommuner 
og en højere grad af 
samarbejde og 
kwirdinering med 
DII:' og andre aktører 
i fc rhold til både 
kommuner og 
medlemsforeninger. 

DGI vil i samarbejde med 
landsclelsforeningerne udvikle og tilbyde 
fleksible tilbud til kommunerne - f.eks. i 
forhold til folkeskolereform en 
(profilskoler og efteruddannelse), 
udvikling og planlægning af 
idrætsfaciliteter (brugeranalyser, forslag 
til planlægning etc.) m.v. 

På folkeskoleområdet arbejdes tæt sammen med DIF, 
Dansk Skoleidræt og VIA University College om 
projektet Krop & Kompetencer. Krop & Kompetencer 
er planlagt til genopstart i 2018. 

Der er indgået visionssam arbejde med DIF og Dansk 
Skoleidræt, her fokuseres på videreuddannelse af 
idrætslærere på ldrætslærernes forum, hvor der i 
løbet af visionsaftalen 2016-2019 bliver efteruddannet 
1000 folkeskolelærere. 

Der er endvidere med udgangen af 2017 gennemført 102 
åben skole uddannelsesforløb i foreninger og på 60 skoler. 

På facilitetsom rådet er der løst opgaver for følgende Opfyldt 
kommuner: Randers, Høje Taastrup, Faaborg-
Midtfyn, Samsø, Horsens, Lolland og Kalundborg. 
Opgaveløsningen i kommunerne har især været i 
forhold til analyser af kommunens idrætsfaciliteter, 
rådgivning af ledere og bestyrelser i idrætscentre og 
udarbejdelse af udviklingsplaner for specifikke 
faciliteter. Udover opgaveløsning for ovennævnte 
kommuner, er der løst opgaver for 15 
idrætsforeninger og 12 selvejende idrætsforeninger i 
form af organisatoriske og fysiske udviklingsplaner 
og skitseprojekter for idrættens faciliteter. 
Herudover er gennemført uddannelsesforløb og en 
række netværksaktiviteter for ledere af 
idrætsfaciliteter. 

Opfyldt 



  

DGI vil i samarbejde med D1F Der er udviklet en fælles ramme for Delvist opfyldt 

  

gennemføre 2.000 foreningsudviklingsforløb. Der har været afholdt tre 

   

foreningsudviklingsforløb frem til 2018 i større kickoffseminarer for konsulenter i begge 

   

forbindelse med realiseringen af organisationer, tre uddannelsesforløb med i alt 61 

   

Bevæg dig for livet, deltagere og et internt dialogseminar med 160 
deltagere. 

    

Der er gennemført 1.500 foreningsudviklingsforløb 
ved udgangen af 2017. I alt arbejder 25 idrætter med 
foreningsudviklingsforløbet, herunder 19 
specialforbund. 

    

Evalueringen af foreningsudviklingsområdet har vist, 
at det er nødvendigt at tilpasse det fælles koncept for 
foreningsudvikling til den enkelte idræt og supplere 
med andre former for foreningsudviklende tiltag. 

    

Fremadrettet vil det fælles forløb fungere som et 
supplement til organisationernes øvrige arbejde med 
at udvikle foreningsidrætten. 

   

DGI vil i samarbejde med DGI har tilbudt en række nye og bestående koncepter Opfyldt 

  

landsdelsforeningerne udvikle og tilbyde 
fleksible løsninger til 

inden for traditionelle idrætter som f.eks. badminton, 
svømning, skydning og gymnastik, der er målrettet 

   

medlemsforeningerne. Løsninger der 
kan lette det administrative arbejde, 
Bistand til fundraising, etablering af 

voksne motionister. Det er bl.a. Voksenfjer, 
klubkoncept til 60+ badminton, voksensvømning, 
openwater svømning, "airsoft challange", bueskydning 

   

fleksible idrætstilbud, hjælp til 
rekruttering af frivillige m.v. 

og gymnastik som træning. 

Tilbuddene er for fleres vedkommende udviklet i 
samarbejde med specialforbund. 

    

Generelt er der fokus på at nedtone 
sæsontankegangen i dialogen med foreningerne for 
at fremme den fleksible tilgang til foreningernes tilbud. 

 



Der er etableret en foreningsenhed og ansat en ny 
foreningskonsulent i august 2017, som skal have 
særligt fokus på at styrke den digitale 
foreningsudvikling. DGI er således i gang med at 
udvikle en digital foreningsstrategi i samarbejde med 
landsdelsforeninger og foreninger. 

Der har været 1480 deltagere på onlinekurser, der 
primært handler om foreningsdrift, inspiration til nye 
aktiviteter og fakta om lovgivning m.v. 

DGI har endvidere udviklet en vedtægtsgenerator i 
2017, som gør det enkelt at etablere en forening. 

Der er i 2016 indgået en samarbejdsaftale mellem Opfyldt 
DGI og DIF vedrørende 'Visionskommuner'. I 2016 og 
2017 er der indgået 6 aftaler med visionskommuner 
Der vil inden udgangen af 2018 blive indgået 15 
visionskommuneaftaler. Indsatserne i kommunen er 
todelt. Dels over for specifikke målgrupper og arenaer 
og dels vedr. rammevilkår for idræt og bevægelse i 
kommunen. 

DGI vil i samarbejde med DIF udvikle 
partnerskaber med kommuner og 
samarbejde om udmøntning af 
folkeskolereformen. 

DGI vil søge tættere samarbejde og 
koordinering med Game Danmark vedr. 
koordinering og samarbejde om stævner 
og turneringer. 

I regi af Bevæg dig for livet har DGI og DIF indgået et 
samarbejde GAME og den Nationale Platform for 
Gadeidræt om at fremme gadeidrætten i Danmark. 

Opfyldt 

Indsatsområde RESUltatmål Operationelle mål Resultater 2017 Målopfyldelse 
2017  

Mangfoldighed DG,  vil fremme I forbindelse med ledige pladser i Efter årsmødet i 2017 er DGI's hovedbestyrelse Opfyldt 
kør sligestilling i DGI's hovedbestyrelse og landsdelsbestyrelser sammensat af seks mænd og tre kvinder. Ved 
ledende organer og i nedsættes en arbejdsgruppe til at foretage årsmødet i 2017, var to mænd og to kvinder på valg til 
det .frivillige en systematisk afsøgning af kandidater 3 poster i DC I's hovedbestyrelse, heraf blev 2 mænd 
foreningsarbejde og 1 kvinde valgt ind i bestyrelsen. DGI har pt. en 



 

1 med en særlig forpligtelse til at finde 
kvindelige kandidater 

mandlig og en kvindelig kandidat, som søger at blive 
valgt som formand for DG1 i november 2018. 

 

I forbindelse med rekruttering af 
medarbejdere til ledige stillinger 
understreges det, at DGI gerne ser 
ansøgere af begge køn 

Ved alle stillingsopslag er det anført, at "DGI betragter 
mangfoldighed som en styrke". DG1 opfordrer derfor 
alle uanset alder, køn, religion eller etnisk 
tilhørsforhold til at søge ledige stillinger. 

Opfyldt 

DGI vil styrke 
mangfoldighed i 
idrætten ved at 
involvere 
nydanskere, 
handicappede og 
socialt udsatte 
grupper i 
foreningsidrætten. 

I perioden vil DGI bestræbe sig på, at 
danskere med etnisk 
minoritetsbaggrund kommer til at 
udgøre 8-10% af den samlede 
medlemsmasse og ca. 3% af de 
frivillige. 

Seneste undersøgelse fra 2016 viser, at ca. 8,2 % af 
den samlede medlemsmasse og 2% af de frivillige har 
en anden etnisk baggrund end dansk. Der er ikke lavet 
en opfølgende undersøgelse af medlemsmassen i 
2017. 

Delvist opfyldt 

DGI vil inden udgangen af 2017 aktivere 
ca. 600 udsatte børn og unge til at 
deltage i det lokale idrætsforeningsliv 
(positive sociale fællesskaber), ved de 
kommende tre år at konceptualisere og 
udbrede projekt IdrætPlus (IdrætPlus 
2.0). 

Med udgangen af 2017 har DGI uddannet 185 unge 
(40 timers uddannelse) i 19 udsatte boligområder i 
regi af konceptet DGI Crossroads (tidligere 
IdrætPlus). De unge har dannet selvorganiserede 
comnnunities og afholder ugentlige træninger. Mere 
end 3700 gange har områdernes børn og unge 
deltaget i træningerne. 

Opfyldt 

I samarbejde med Psykiatrifonden vil 
DGI tilbyde kurser til foreningsledere om 
psykisk førstehjælp. Mindst 600 
foreningsledere vil have deltaget i disse 
kurser inden udgangen af 2018. 

Der er uddannet ca. 100 foreningsledere og 8 
instruktører i psykisk førstehjælp. DGI henviser nu 
foreninger direkte til Psykiatrifondens kurser, hvorfor 
DGI ikke længere kan registrere på målet. 

DGI og Psykiatrifonden samarbejder fortsat omkring 
trivsel i foreningslivet via indsatsen "Boost Trivslen". 
370 trænere og ledere er uddannet. Indsatsen har 
influeret på ca. 2850 børn og unge i foreningslivet. 

Ikke opfyldt 



Opfyldt 

DGI vil ilden udgangen af 2015 have 
iværksat tilbud om skydning for børn med 
ADHD cg ADHD-lignende adfærd. Det 
sker i form af projekt (F0- KUS ro og 
koncentration gennem skyde- idræt) i 12-
15 kommuner. Projektets videreførelse 
efter 2015 vil være afhængig af, at der 
også kan rejses ekstern finansiering. 

DGI er endvidere involveret i implementeringen af det 
australske forskningsbaserede program ABC for 
Mental Sundhed (ledet af Statens Institut for 
Folkesundhedsvidenskab). 92 trænere og ledere er 
uddannet i programmet og 6328 udøvere har 
deltaget ved events og arrangementer.  
Konceptet "DGI FOKUS" er videreført. Der er i 
perioden fra 2012 til og med 2017 gennemført i alt 112 
skole-foreningsforløb i 34 kommuner med deltagelse 
af 3446 børn (heraf 540 i 2017). Konceptet er i 2017 
udbredt til flere idrætter (skydning, kampidræt, 
gymnastik). 

DGI FOKUS er præsenteret i national ADHD-
handleplan udarbejdet af Socialstyrelsen som 
virkningsfuld indsats på fritidsområdet. 

Opfyldt 

Der er gennemført 11 kurser i 2016 med i alt 179 
deltagere. Kurserne indeholder introduktion til børn og 
unge med autisme og ADHD samt konkrete 
værktøjer, som kan bruges i træningen. 

Opfyldt i 2016 DGI vil gennemføre en kursusrække 
for medarbejdere og frivillige om 
temaet 
"idræt for børn med særlige behov" i bred 
forstanc. Første kursusrække afsluttes i 

2015. Ny kursusrække iværksættes 2016 

Der er flindet ekstern finansiering til et 
forskningsprojekt, der skal undersøge, 
hvilken betydning skydeidrætten har for 
børn m ADHD og ADHD lignende 
vanskelgheder, herunder om 
skydeidrætten reducerer ADHD-
kernesymptomer, samt hvilken betydning 
skydeidrætten har på børnenes trivsel og 
livskvalitet. Forskningsprojektet 
forankres på Institut for Psykologi, 

Målet er udgået i 2017. 

Forskningsprojektet er finansieret og igangsæt. 
Empirisk dataindsamling er gennemført og analysen af 
resultaterne pågår. 



  

Syddansk Universitet og finder sit 
materiale i FOKUS projektet. 
Forskningsprojektet forløber fra 
slutningen af 
2015 og 3 år frem. 

    

DGI har i samarbejde med DIF og DHIF Der er indgået visionsaftale i regi af Bevæg dig for Opfyldt 

  

nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle Livet. Der er ansat projektleder under Parasport 

   

initiativer, som kan få flere danskere med Danmark, som varetager visionsindsatsen på tværs 

   

fysiske eller psykiske handicap involveret af organisationerne. Der er endvidere udvalgt DGI 

   

i idræt. Arbejdsgruppen skal kortlægge 
situationen og på baggrund heraf udvikle 
nye initiativer — herunder hvorledes DGI's 
landsdelsforeninger kan spille en mere 
aktiv rolle. 

landsdele til at indgå i indsatsen. 

   

DGI vil anvende 800.000 kr. årligt til at DGI har i 2017 uddelt knap 950.000 kr. til i alt 1.147 Opfyldt 

  

støtte mindrebemidlede børns vanskeligt stillede børn, unge og voksne flygtninges 

   

deltagelse i idræt under forudsætning af deltagelse i de lokale idrætsforeninger samt deltagelse 

   

en fortsat bevilling fra Socialministeriet, i aktiviteter afholdt af DGIs landsdelsforeninger. Fra 
2016 har Poul Due Jensens Fond bevilget midler til, at 

    

DGI kan fortsætte puljen frem til 2018. Samme fond har 
givet yderligere 3 mio. kr. til puljen i 2017 til perioden 

    

2019-2021. Målgruppen blev i 2017 udvidet, så 
asylansøgere og flygtninge over 18 år også har mulighed 
for at søge støtte fra puljen. 

    

Socialministeriet har ikke afsat midler til formålet. 

 



Indsatsområde Resultatmål Operationelle mål Resultater 2017 Målopfyldelse 
2017 

Bekæmpelse af 
seksuelle overgreb 
mod børn 

DGI vil bidrage til at 
bekæmpe seksuelle 
overgreb mod børn og 
unge i de frivillige 
idrætsforeninger 

DGI vil -- i samarbejde med DIF og 
Firmaidrætten — årligt udsende reminder til 
foreningerne om indhentning af 
børneattester og opdatere relevante 
opslag på Foreningsguiden om 
forebyggelse og håndtering af seksuelle 
overgreb mod børn. 

DGI, DIF og Firmaidrætten har truffet beslutning om at 
udsende påmindelser to gange årligt. På DGI's 
hjemmeside opdateres løbende oplysninger og 
rådgivning om foreningernes arbejde med 
børneattester og forebyggelse af seksuelle overgreb: 

Opfyldt 

DGI vil — i samarbejde med DIF og 
Firmaidrætten — gennemføre nye 
spørgeskemaundersøgelser i 2015 og 
2017, der kortlægger foreningernes 
indhentning og anvendelse af 
børneattester. 

Den seneste spørgeskemaundersøgelse blev 
gennemført i marts 2016. Undersøgelsen viste, at 
foreningerne i meget høj grad lever op til deres 
forpligtelse til at indhente børneattester. Der har efter 
DGI's vurdering ikke været behov for at gentage 
undersøgelsen i 2017. 

Ikke opfyldt 

DGI vil — i samarbejde med DIF og 
Firmaidrætten løbende opdatere 
informationsmaterialet for de lokale 
foreninger om indhentning af 
børneattester og forebyggelse af 
seksuelle overgreb. 

På DGI's hjemmeside opdateres løbende oplysninger 
og rådgivning om foreningernes arbejde med 
børneattester og forebyggelse af seksuelle overgreb. 

Opfyldt 

DGI vil fortsat opretholde en 
udrykningstjeneste, der kan bistå 
foreninger, når seksuelle overgreb er 
opdaget, eller mistanke herom er opstået. 

Tjenesten har i 2017 håndteret i alt fem sager. Opfyldt 

DGI vil -- i samarbejde med DIF og 
Firmaidrætten — fortsat sanktionere 
personer, der har begået seksuelle 
overgreb mod børn. 

Det fælles udelukkelsesnævn har i 2017 modtaget fire 
nye sager. Tre af sagerne blev færdigbehandlet i 2017. 

_ 

Opfyldt 



lndsatsområde Resultatmål Operationelle mål Resultater 2017 Målopfyldelse 
2017 

Bekæmpelse af 
doping 

DGI vil fremme 
bekæmpelse af doping i 
de foreningsbaserede 
motionscentre 

DGI vil — i samarbejde med ADD — bistå I 
og understøtte ADD's strategier mod ' 
motionsdoping 

Det er DGI's vurdering, at indsatsen mod doping i 
idrætsforeninger har bevirket, at problemet her er 
faldende. 

Opfyldt 

DGI vil — i samarbejde med DIF og 
Firmaidrætten — fortsat sanktionere 
overtrædelser af 
motionsdopingreglementet 

Der var i 2017 4 sager, hvor personer blev 
udelukkede fra aktivitet i idrætsforeninger på grund af 
doping. Der opleves et fald i antal positive 
dopingprøver og nægtersager. 

Opfyldt 

DGI vil bidrage til at 
sikre sportens integritet 
ved at gennemføre 
konkrete tiltag, der 
medvirker til at opbygge 
en sund idrætskultur 
imod matchfixing 

DGI vil gennem Foreningsrådgivningen, 
nyhedsbreve og personlig sparring rådgive 
og oplyse landsdelsforeningerne om 
dopingmisbrug samt understøtte deres 
dialog med de lokale foreninger, 

DGI's hjemmeside indeholder materiale om at lære at 
spotte, håndtere og forebygge doping og misbrug i 
foreningerne. Landsdelsforeningerne opsøger aktivt 
foreninger, hvor der konstateres gentagne tilfælde af 
positive dopingsager. 

Opfyldt 



lndsatsområde Resultatmål Operationelle mål Resultater 2017 Målopfyldelse 
2017 

Bekæmpelse 
af 
matchfixing 

DGI vil bidrage til at 
sikre sportens 

integritet ved at 
gennemføre konkrete 

tiltag, der medvirker 

til al: opbygge en 

sund idrætskultur 
imod matchfixing 

DGI vil gennem information og politisk 

signalgivning bidrage til at fastholde en 

idrætskultur uden matchfixing. 

DGI har i offentligheden givet udtryk for en klar 

holdning til matchfixing, og DGI's grundlæggende 

værdier præciseres i forbindelse med alle former for 

kurser og bistand til foreningsudvikling. 

Opfyldt 

I det omfang matchfixing viser sig at 

være et problem i DGI's rækker, vil DGI 

iværksætte en systematisk 

oplysningsvirksomhed. 

DGI har ikke kunnet registrere nogen indikation på 
matchfixing i OG I's turneringer eller stævner 

Opfyldt 

DGI vil revidere relevant kursus- og 
undervisningsmateriale, således at det 
også indeholder afsnit om matchfixing. 

DGI afventer mere tydelig indikation på problemets 
omfang og karakter, før et konkret initiativ 
iværksættes i hele DGI. 

DGI har i 2017 udarbejdet et etisk kodeks for 
esporl, som understreger vigtigheden af at 

forebygge aftalt spil og uhensigtsmæssig 

spiladfærd i esport. 

Opfyldt 

lndsatsområde Resultatmål Operationelle mål Resultater 2017 Målopfyldelse 
2017 

Implementering 

af folkeskole- 
reformen 

DGI vil bidrage til 
implementering af 
folkeskolereformen. 

DGI vil i de kommende fire år 
gennemføre i gennemsnit ca. 25 kurser 

om året for skoler om potentiale og 
samarbejdsmuligheder som følge af 
folkeskolereformen. Målet justeres, hvis 
efterspørgslen ændres. 

Jf. ovenfor om folkeskolereformen. 

Der er gennemført 50 inspirationsforløb på skoler 
landet over i 2016 og 2017. 

Opfyldt 



  

DGI forventer, at 10-12 skoler i 
samarbejde med Dansk Skoleidræt og 
Dansk Friskoleforening vil blive certificeret 
som Profilskoler pr. år i de kommende 
fire år. 

Der er færdiggjort 61 profilskoleforløb i alt i DGI. Opfyldt 

DGI indgår sammen med DIF, Dansk 
Skoleidræt og VIA UC i Århus i et 
målrettet projekt om kom petenceudvikling 
af lærere og pædagoger i forhold til mere 
idræt og bevægelse i folkeskolen. Under 
forudsætning af at der kommer ekstern 
finansiering til projektet fra A.P. Møller 
fonden, er det målsætningen, at der som 
et pilotprojekt indgås aftaler med 6-8 
kommuner om 
kom petenceudviklingsforløb for mindst 
halvdelen af de pågældende kommuners 
skoler inden 2017. 

Jf. ovenfor om folkeskolereformen. 

Krop og Kompetencer 1.0 og 2.0 er afviklet med i alt 
10 kommuner. Version 3.0 sættes i gang i 2018 på 
bevilling fra AP. Møller Fonden. 

Opfyldt 

Fra 2017 skal der gennemføres Jf. ovenfor. 
kompetenceudviklingsforløb med 30-40 

kommuner. 

Delvist opfyldt 

DGI vil gennem landsdelsforeningerne 
understøtte de lokale foreninger i at 
etablere samarbejde med de lokale 
folkeskoler f.eks. ved at formidle kontakt 
mellem skole og foreninger og give 
inspiration til forløb med eleverne, 

Der er gennemført over 150 Unge i front forløb i 
udskoling og på efterskoler. 

Forløbene uddanner unge til at være træner/ledere 
og bygge bro mellem skole og foreningsliv ved at 
elevernes kan vælge en træneruddannelse som 
valgfag i skolen. 

Opfyldt 



DGI's forventninger til det kommende år (2018): 

I begyndelsen af 2017 indgik et politisk flertal i Folketinget en politisk aftale om udlodningsmidlerne, som indebærer en mere stabil indtægt til DGI fra 
udlodningsmidlerne de kommende år på et niveau, som vil ligge lidt højere end niveauet for 2017. Det vil styrke DGI's muligheder for i samarbejde med 
medlemsforeningerne at håndtere nogle af de udford Inger, det frivillige foreningsliv står over for. 

DGI forventer, at samarbejdet med DIF bliver yderligere konsolideret gennem en fortsat intensiv indsats i Bevæg dig for Livet i 2018. DGI ser også frem 
til, at regeringen færdiggør arbejdsgrupper i Sundhecisministeriet og Beskæftigelsesministeriet og tager initiativer, som kan være med til at forstærke 
den medlemsvækst, som DIF og DGI har oplevet i 21.16 og 2017. 

DGI ser frem til, at idraE tsforeninger i hele landet i 2018 får mulighed for at søge midler i lokalforeningspuljen, da det er DGI's vurdering, at 
ressourcetilførsel i en IGkal kontekst vil kunne fremme foreningernes muligheder for at udvikle nye motionstilbud til inaktive og idrætsuvante målgrupper. 
Indsatsen forventes at ;tyrke medlemsvæksten og aktiviteten i DGI og DIF. 

DGI har noteret sig, at 3t.indhedsstyrelsens seneste sundhedsprofil fra marts 2018 indeholder nedslående data om særligt unge pigers mentale 
sundhedstilstand og at den mentale sundhed i befolkningen som helhed er udfordret. Det er DGI's vurdering, at netop den mentale sundhedstilgang og 
de udfordringer, som felger med en digital og globaliseret verden i væsentlig grad kan balanceres ved at alle aldersgrupper får en fornemmelse af, at 
høre til og bidrage i et forpligtende fællesskab som oiet foreningslivet repræsenterer. Det er således DGI's vurdering, at de mentale 
sundhedsudfordringer bliver en væsentlig indgang til kommunale samarbejder i fremtiden og at de fysiske og sociale gevinster ved foreningsidrætten 
mere eksplicit suppleres af gevinsterne ved mental sundhedsfremme. 

DG1 er udfordret af, at iJet hele tiden kræver forandringer at være tidsværende og attraktiv. Denne udfordring er særlig udtalt på 

lokalforeningsniveau, fordi den enkelte forening kan være mindre forandringsparat og ofte har en forholdsvis lang forandringshastighed. Dette gælder 

særligt vedrørende digitalisering af foreninger. 

Lokalforeningerne er udfordret af flere administrative byrder som følge af ny lovgivning og det udfordrer DGI ift, at understøtte lokalforeningerne 
med nye administrativ' systemer og konsulentbistand. 

Endelig er DGI udfordr1 af, at forholdsvis få kvinder opstiller som formænd i DGI's landsdelsbestyrelser. 

Samlet set er det DGI's vurdering, at 2018 tegner positivt for organisationen. 



Supplerende operationelle mål for 2018 

Det er aftalt med Kulturministeriet 1. februar 2018, at nedenstående tre operationelle mål supplerer DGI's rammeaftale med ministeriet i 2018 

Indsatsområde Resultatmål Operationelle mål for 2018 
Mangfoldighed DGI vil styrke mangfoldighed i idrætten ved at involvere 

nydanskere, handicappede og socialt udsatte grupper i 
foreningsidrætten 

Mindst halvdelen af DGIs landsdele arbejder med esport inden 
udgangen er 2018. 

  

Mindst 10 foreninger har implementeret esport som et 
indsatsområde i "FOKUS" inden udgangen af 2018. 

  

DGI har inden udgangen af 2018 indgået et samarbejde med 
"Hjem til Alle-Alliancen", som forebygger og reducerer hjem løshed 
blandt unge i Danmark. 



Anvendt regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag 
Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A og Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 
1701 af 21. december 2010 om økonomisk og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra 
Kulturministeriet. 

Regnskabet opstilles på baggrund af bagvedliggende beløb i hele kroner, men vises i årsrapporten i hele 1.000 
kroner hvilket medfører, at der opstår mindre afrundingsdifferencer i sammentællingerne. 

Efter dialog med Kulturministeriet har DGI valgt at ændre regnskabspraksis vedrørende indregning og 
periodisering af tilskud fra Danske Spil A/S. Tidligere blev tilskud fra Danske Spil A/S indtægtsført med 4/12 af 
foregående års tilskud tillagt 8/12 af indeværende års tilskud. 4/12 af indeværende års tilskud blev udskudt til 
indtægtsførelse i det kommende år. 

Regnskabspraksis ændres således at tilskud fra Danske Spil A/S nu indtægtsføres med 12/12 af indeværende års 
tilskud. Som konsekvens heraf vil der ikke længere ske udskydelse af indtægtsførelse af en del af indeværende 
års tilskud til det kommende år. 

Den ændrede regnskabspraksis har påvirket årets resultat positivt med TDKK 2.373 (2016: negativt med TDKK - 
1.293). Egenkapitalen pr. 31. december 2017 er påvirket positivt med TDKK 89.005 (31. december 2016: positivt 
med TDKK 86.632). 

Den anvendte regnskabspraksis omkring indregning af lånefonden er ændret, således at lånefonden indregnes i 
egenkapitalen som bunden kapital. Egenkapitalen pr. 31. december 2017 er påvirket positivt med TDKK 26.812 
(31. december 2016: positivt med TDKK 26.812). 

Sammenligningstallene for 2016 er tilrettet den ændrede regnskabspraksis. 

Den anvendte regnskabspraksis er i øvrigt uændret. Beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis er tilpasset 
ovennævnte ændringer. 

Generelt om indregning og måling 

resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af 
finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder udbetalte 
og hensatte tilskud til idrætsbyggerier, afskrivninger og nedskrivninger. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og 
aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser iiidrgries i   när det er sandsynligt at fremtidge øKonomse fordeie vil fragå foreningen, og 
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som 
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Resultatopgørelsen 
I bilag B er resultatopgørelsen supplerende vist efter en nettopræsentation således at indtægter og omkostninger 
relateret til samme område/aktivitet vises i et nettobeløb. Årets samlede resultat i henhold til nettopræsentationen 
er enslydende med årets resultat i henhold til bruttopræsentationen. 

I bilag C.: er resuitatopgzweisen wr-tc..r Å—t -

 

enslydende med årets resultat i henhold til bruttopræsentationen. 

Alle modtagne generelle eller formålsbestemte offentlige tilskud fremgår af resultatopgørelsen eller specifikationer 
hertil. 
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Anvendt regnskabspraksis - fortsat 

Balancen 
Materielle anlægsaktiver 

Grunde måles til kostpris med fradrag af nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Bygninger måles til 
kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Inventar, maskiner, it-udstyr og biler måles til 
kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 

Kostpris omfatter købspris og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring. Der 
indregnes ikke renter. 

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi og nedskrivninger, fordeles 
lineært over aktivernes forventede brugstid der udgør: 

 

Brugstid (år) 

Bygninger 30 

Visse ombygningsudgifter 10 

Inventar, maskiner og biler 4 

ft-udstyr 3 
It-software 3-5 

Forbedringsudgifter på ejendomme med en kostpris under TDKK 100 omkostningsføres under reparation og 
vedligeholdelse. 

Inventar, maskiner og it-udstyr med en kostpris under TDKK 30 omkostningsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. 

Materielle anlægsaktiver, som er leaset og opfylder betingelserne for finansiel leasing, behandles efter samme 
retningslinier som ejede aktiver. 

Avance og tab ved løbende udskiftning af materielle anlægsaktiver henholdsvis indtægtsføres og 
omkostningsføres under afskrivninger. 

Finansielle anlægsaktiver 

Finansielle anlægsaktiver, som består af rente- og afdragsfrie lån, lån samt aktier, måles til anskaffelsessummer 
med fradrag for nedskrivning til imødegåelse af tab, der opgøres på grundlag af en individuel vurdering af det 
enkelte aktiv. 

Varebeholdninger 

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere. Der er 
foretaget nedskrivning for langsomtomsættelige varer. Kostprisen på færdigvarer af egen produktion er beregnet 
som anskaffelsespris for materialer uden tillæg af direkte løn. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender indregnes i balancen til nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. 

Nedskrivninger til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte 
tilgodehavender. 

Likvide beholdninger 

Regnskabslinien indeholder indestående i såvel bank, kasse som obligationer. Obligationer er optaget til 
dagsværdi svarende til børskurser. 

Periodeafgrænsningsposter, aktiver 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver er afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende 
regnskabsår. 

35 



Anvendt regnskabspraksis - fortsat 

Projektmellemregninger 

Projekt mellemregninger vedrører igangværende projekter, og er opført både under aktiver og passiver. Under 
aktiver fremgår beløb, der er bevilget af ekstern bevillingsgiver, men som endnu ikke er modtaget fra denne. 
Under passiver fremgår beløb, der er bevilget af ekstern bevillingsgiver fratrukket de pr. status dagen afholdte 
projektomkostninger. De eksterne projektbevillinger og de afholdte projektomkostninger føres løbende i driften og 
er som udgangspunkt resultat neutrale. Afholdes der projektomkostninger udover de bevilgede projektmidler vil 
disse påvirke resultatet negativt. 

Periodeafgrænsningsposter, passiver 
Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. 

Bunden kapital 

Af årets resultat foretages disponering til større arbejder, projekter mv. i DGI-regi. Disponeringerne til disse 
særlige formål er medtaget som bunden kapital under den samlede egenkapital. I anvendelsesåret nedbringes 
disponeringerne og der sker overførsel til den fri egenkapital via disponering af årets resultat. 

Lånefond 

Lånefonden er ikke en separat juridisk enhed, men en del af DGI's bundne kapital, der er disponeret til låneformål. 

Indtægter og omkostninger relateret til lånefondens aktiver og passiver resultatføres via DGI's resultatopgørelse. I 
det omfang, dette resultat skal indgå i lånefonden, sker dette via resultatdisponeringen for DGI. 

Gældsforpligtelser i øvrigt 

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende 
opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede 
gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi. 
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Resultatopgørelse 
1. januar - 31. december 2017 

Bilag B. resultatopgørelse og budget i nettoopstilling (side 63) 

Bilag C - Resultatopgørelse - opstillet efter Kulturministeriets bekendtgørelse (side 65) 

Indtægter 
Note 

Regnskab 
2017 

TDKK 

Budget 
(ej revideret) 

TDKK 

Regnskab 
2016 

TDKK 

Tilskud fra Danske Spil A/S  

 

267.015 264.608 259.897 
Overført til Skydebanefore. Danmark  

 

-8.646 -8.664 -9.139 

Tilskud fra Danske Spil NS ekskl. 

    

Skydebaneforeningen Danmark 

 

258.369 255.944 250,758 

Folkeoplysning §44  

 

271 175 238 
Øvrige indtægter  1 57.119 25.550 46.778 
Idrætterne samlet  2 15.080 10.616 19.092 
Renter  3 2.271 1.500 2.258 

Samlede indtægter 

 

333.110 293.785 319.124 

Omkostninger 

    

DGI landsdelsforeninger 

    

Tilskud til landsdelsforeningerne  

 

130.478 130.877 131.146 
Rejsepuljen  

 

356 600 460 

  

130.834 131.477 131.606 

DGI Idræt og Motion 

    

Badminton  2 6.550 5.545 6.885 
Fodbold  2 3.407 3.972 3.984 
Gymnastik  2 6.881 8.355 15.418 
Fitness  2 7.002 2.750 0 
Håndbold  2 2.117 2.376 2.140 
Krocket  2 307 281 265 
Skydning  2 9.021 9.286 8.976 
Svømning  2 4.232 3.037 4.087 
Tennis  2 1.401 1.457 1.377 
DGI Forening  2 2.128 2.660 2.407 
E-sport  2 384 0 0 
Idræt og Motion fælles  2 1.755 1.625 496 
Trænerguiden  

 

943 1.252 2.131 
Landsstævne og pre-events  

 

549 529 416 
Afdelingsledelse  

 

0 0 660 
Pulje til øvrige idrætter  

 

300 300 220 
Øvrige personaleomkostninger  

 

516 500 598 

  

47.493 43.925 50.060 

DGI Lab 

    

Seniorer  4 2,833 2.859 804 
Inklusion  5 4,544 4.129 5.515 
Institutioner og skoler  6 1.815 1.526 1.333 
Gadeidræt  7 3.918 5.293 3.617 
Sundhed  8 1.189 1.880 2.623 
Outdoor  9 9.136 6.896 9.298 
Fondsarbejde  

 

564 528 576 
Tidtagning  

 

0 0 299 
Facilitetsudvikling  10 3.697 1.820 5.101 
Lokaludvikling  11 5.056 400 2.467 
DGI LAB fælles  

 

2.569 2.759 2.509 

  

35.321 28.090 34.142 

transport 

     

213.648 203.492 215.808 
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Resultatopgørelse 
1. januar - 31. december 2017 - fortsat 

Omkostninger - fortsat 
Note 

Regnskab 
2017 

TDKK 

Budget 
(ej revideret) 

TDKK 

Regnskab 
2016 

TDKK 

transport 

 

213.648 203.492 215.808 

DGI Salg, Marketing & Kommunikation 

    

DGI SMK fælles  

 

40 100 96 
Strategi og analyse  

 

141 100 0 
DGI Kommunikation  12 4.944 5.704 6.395 
DGI Digital Marketing  13 7.021 7.874 5.487 
DGI Marketing  14 10.439 6.849 6.744 
DGI Servicecenter  15 6.184 6.820 6.888 

  

28.769 27.447 25.610 

Udviklingsmidler 

    

Bevæg dig for livet  

 

4.561 1.050 4.814 
Tilskud til Idrætsbyggeri  

 

18 60 17 

  

4.579 1.110 4.831 

Samarbeidsrelationer 

    

Tilskud ISCA  

 

2.350 2.350 2.450 
Tilskud Karpenhøj  

 

600 650 1.150 
Tilskud Legepatruljen  

 

153 150 153 
Hærvejsløbet  

 

0 0 150 
Tilskud Foreningsfitness I/S  

 

0 0 1.500 

  

3.103 3.150 5.403 

Mødevirksomhed 

    

Landsledelsesm øder  

 

232 202 214 
Arsmøde  

 

1.397 1.373 1.044 
ldrætskonferencer  

 

0 0 176 
Hovedbestyrelsens honorar  16 3.043 2.187 2.924 
Anden mødevirksomhed  

 

816 1.485 756 

  

5.488 5.247 5.114 

Administration 

    

Personale  17 6.787 6.500 6.829 
Administration  18 1.119 1.800 1.148 
Ejendomrrig,  19 3.058 3.000 2.862 

  

10.964 11.300 10.839 

Stabsfunktioner 

    

DGI Ledelsessekretariatet  20 4.391 3.700 4.040 
DGI Verdensholdet  21 10.464 0 7.234 
DGI HR og Organisation  22 4.166 3.808 4.311 
DGI Økonomi  23 8.728 9.767 9.039 
DGI Jura/SKV  24 1.866 2.112 1.748 
DGI IT  25 16.163 16.009 16.907 

  

45.778 35.396 43.279 

Særlige poster 

    

iIJ 1.A1LGi  

 

et -3.293 

   

0 -3.293 0 

Samlede omkostninger 

 

312.329 283.849 310.884 

Resultat før afskrivninger  

 

20.781 9.936 8.240 
Afskrivninger  27 4.386 8.150 4.670 

Årets resultat 

 

16.395  

 

1.786  3.570 
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Til disponering: 

Regnskab 
2017 

TDKK 

Budget 
(ej revideret) 

2017 
TDKK 

Regnskab 
2016 

TDKK 

Årets resultat  16.395 1.786 3.570 
Overført fra bunden kapital, DGI: 

   

DG Idræt og Motion  951 0 2.245 

 

DG  IT 450 0 700 
DG Lab  862 0 1.601 
DG Salg, Marketing og Kommunikation  2.806 0 3.378 
DG Ledelsessekretariatet  650 0 150 
DG Jura/SKV  300 0 100 
DG HR & Organisation  0 0 145 
DG Økonomi  200 0 200 
DG Verdensholdet  2.450 0 0 

  

25.064 1.786 12.089 

 

Disponering: 

   

Overført til bunden kapital: 

   

DGI Idræt og Motion  800 0 951 
DGI IT  1.400 0 450 
DGI Lab  1.837 0 862 
DGI Salg, Marketing og Kommunikation  2.000 0 2.806 
DGI Ledelsessekretariat  138 0 650 
DGI Jura/SKV  550 0 300 
DGI Økonomi  0 0 200 
DGI Verdensholdet  3.698 0 2.450 

Overført til fri kapital  14.641 0 3.420 

  

25.064 1.786 12.089 
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Balance pr. 
31. december 2017 

Aktiver 
Anlægsaktiver 

Note 
2017 

TDKK 
2016 

TDKK 

Ejendomme  28 18.177 18.682 

Inventar, maskiner, IT-udstyr og biler  28 6.421 6.738 

Materielle anlægsaktiver i alt  

 

24.598 25.420 

Aktie Dansk Tipstjeneste  

 

25 25 

Sydbank aktie  

 

2 2 

Aktier i DGI-huset Herning  

 

700 700 

Foreningsfitness, DGIs andel  

 

5.173 5.173 

Lånefonden  29 16.857 15.954 

Finansielle anlægsaktiveri alt  

 

22.757 21.854 

Anlægsaktiver i alt  

 

47.355 47.274 

Omsætningsaktiver 
Varebeholdninger  

 

3.288 3.583 

Varebeholdninger 1 alt  

 

3.288 3.583 

Tilgodehavender  30 30.770 29.051 

Mellemregning med landsdelsforeningerne og Landsstævner  31 1.001 1.723 

Projektmellemregninger  35 23.337 9.046 

Udlæg og forudbetalinger  

 

1.562 1.208 

Tilgodehavender i alt  

 

56.670 41.028 

Likvider  

 

16.323 40.570 

Obligationer og investeringsbeviser  

 

138.554 87.982 

Likvide beholdninger i alt  

 

154.877 128.552 

Omsætningsaktiver i alt  

 

214.835 173.163 

Aktiver i alt 

 

262.190 220.437 
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Balance pr. 
31. december 2017 

Passiver 
Egenkapital 

Note 
2017 

TDKK 
2016 

TDKK 

Kapital 1. januar  

 

127.647 124.227 

Arets resultat efter disponering  

 

14.641 3.420 

Fri kapital  

 

142.288 127.647 

Lånefonden  32 26.812 26.812 

Disponeret til særlige formål  33 10.423 8.669 

Bunden kapital  

 

37.235 35.481 

Egenkapital i alt  

 

179.523 163.128 

Gæld 

   

Mellemregning med landsdelsforeninger  

 

476 955 

Ikke forbrugte bevilgede tilskud, udviklingspuljen m.v.  34 507 847 

Leverandørgæld  

 

24.190 18.736 

Projektmellemregninger  35 31.998 12.619 

Anden gæld  36 22.913 18.798 

Gavekonto - Indsamlede gaver efter ligningslovens §8A  37 2.583 4.256 

Mellemregning med DGI's Hjælpefond  

 

0 1.098 

Kortfristet gæld  

 

82.667 57.309 

Gæld i alt  

 

82.667 57.309 

Passiver i alt 

 

262.190 220.437 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 38 
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Noter 

1 øvrige indtægter 
Noter 

Regnskab 
2017 

TDKK 

Budget 2017 
(ej revideret) 

TDKK 

Regnskab 
2016 

TDKK 

Øvrige indtægter  

 

2.461 650 2.147 
DGI Lab 

    

Seniorer  4 1.867 2.100 175 
Inklusion.  5 3.100 2.172 3.546 
Institutioner og skoler  6 532 0 123 
Gadeidræt  7 1.890 3.000 1.581 
Sundhed  8 489 1.419 2.321 
Outdoor  9 2.906 654 3.417 
Facilitetsudvikling  10 1.818 0 1.998 
Lokaludvikling  11 3.670 200 1.474 
DGI LAB fælles  

 

8 0 0 

DGI Salg, Marketing og Kommunikation 

    

DGI Kommunikation  12 367 750 730 
DGI Digital Marketing  13 1.003 907 0 
DGI Marketing  14 5.116 1.213 942 
DGI Servicecenter  15 6.634 8.045 7.111 

Udviklingsmidler 

    

Bevæg dig for livet  

 

3.875 0 3.784 
Mødevirksomhed 

    

Landsledelsesmøder  

 

114 100 102 
Årsmøde  

 

935 831 711 
Idrætskonferencer  

 

0 0 35 
Anden mødevirksomhed  

 

0 0 2 
Administration 

    

Administration  18 29 0 5 
Ejendomme  19 23 0 0 

Stabsfunktioner 

    

DGI Verdensholdet  21 11.710 0 9.684 
DGI HR og Organisation  22 1.064 710 1.246 
DGI Økonomi  23 168 405 250 
DGI Jura/SKV  24 1.587 1.360 1.422 
DGI IT  25 1.658 1.034 1.719 

Særlige poster 

    

Særlige poster  26 4.095 0 2.253 

øvrige indtægteri alt 

 

57.119 25.550 46.778 
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Noter 

2 DGI Idræt og Motion 

Badminton 

Indtægter 
TDKK 

Omkostninger 
TDKK 

Saldo 2017 
TDKK 

Budget 2017 
(ej revideret) 

TDKK 

Stævne  2.144 1.895 249 195 
Turnering  22 0 22 15 
Administration og udvalgsarbejde  363 4.655 -4.292 -3.805 

Badminton i alt 2.529 6.550 -4.021 -3.595 

Fodbold 

    

Kursus  16 23 -7 0 
Stævne  1.118 1.047 71 0 
Møde  0 74 -74 0 
Administration og udvalgsarbejde  0 2.263 -2,263 -2.172 

Fodbold i alt 1.134 3.407 -2.273 -2.172 

Gymnastik 

    

Kursus  777 820 -43 -63 
Lejr  205 259 -54 0 
Stævne  2.604 2.563 41 -189 
Konference  42 200 -158 -102 
Møde  1 1 0 -13 
Andet  6 0 6 0 
Administration og udvalgsarbejde  106 3.038 -2.932 -4.400 

Gymnastik i alt 3.741 6.881 -3.140 -4.767 

Fitness 
Administration og udvalgsarbejde  3.827 7.002 -3.175 -2.750 

Fitness i alt 3.827 7.002 -3.175 -2.750 

Håndbold 

    

Kursus  1 1 0 0 
Stævne  384 384 0 0 
Møde  9 32 -23 -8 
Administration og udvalgsarbejde . . . 1 1.700 -1.699 -1.526 

Håndbold I alt 395 2.117 -1.722 -1.534 

Krocket 

    

Kursus  19 27 -8 -9 
Stævne  175 189 -14 7 
Møde  30 41 -11 -8 
Administration og udvalgsarbejde  0 50 -50 -42 

Krocket i alt 224 307 -83 -52 
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2 DGI Idræt og Motion - fortsat 

Skydning 

Indtægter 
TDKK 

Omkostninger 
TDKK 

Saldo 2017 
TDKK 

Budget 2017 
(ej revideret) 

TDKK 

Kursus  111 338 -227 -492 
Stævne  816 1.758 -942 -1.050 
Turnering  0 469 -469 -490 
Konference  0 136 -136 -125 
Møde  0 22 -22 -61 
Andet  288 608 -320 -536 
Landsdelshold  45 352 -307 -310 
Udviklingsprojekt  0 774 -774 0 
Administration og udvalgsarbejde  12 4.564 -4.552 -5.094 

Skydning i alt 1.272 9.021 -7.749 -8.158 

Svømning 

    

Kursus  605 632 -27 6 
Stævne,  535 522 13 1 
Møde  0 11 -11 0 
Administration og udvalgsarbejde  296 3.067 -2.771 -2.064 

Svømning i alt 1.436 4.232 -2.796 -2.057 

Tennis 

    

Kursus  2 0 2 -34 
Stævne  47 72 -25 -35 
Event  0 43 -43 -39 
Konference  0 33 -33 -42 
Møde  0 46 -46 -39 
Administration og udvalgsarbejde  104 1.207 -1.103 -1.168 

Tennis i alt 153 1.401 -1.248 -1.357 

DGI Forening 

    

Kursus  238 287 -49 0 
Konference  0 13 -13 0 
Administration og udvalgsarbejde  131 1.828 -1.697 -2.660 

DGI Forening 1 alt 369 2.128 -1.759 -2.660 

E-sport 

Administration og udvalgsarbejde  0 384 -384 0 

E-sport i alt 0 384  

 

-384  
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2 DGI Idræt og Motion - fortsat 

Idrætterne samlet 

Indtægter 
TDKK 

Omkostninger 
TDKK 

Saldo 2017 
TDKK 

Budget 2017 
(ej revideret) 

TDKK 

Kursus  1.769 2.192 -423 -742 
Lejr  205 259 -54 0 
Stævne  7.823 8.430 -607 -1.071 
Turnering  22 469 -447 -475 
Event  0 43 -43 -39 
Konference  42 382 -340 -269 
Møde  40 227 -187 -129 
Andet  294 608 -314 -536 
Landsdelshold  45 352 -307 -310 
Udviklingsprojekter  0 774 -774 0 
Administration og udvalgsarbejde.  4.840 31.449 -26.609 -27.156 

Idrætterne samlet i alt 15.080 45.185 -30.106 -30.727 

3 Renter 

Renteindtægter 

Regnskab 
2017 

TDKK 

Budget 2017 
(ej revideret) 

TDKK 

Regnskab 
2016 

TDKK 

Renteindtægter  302 0 555 
Obligationsrenteindtægter  1.892 1.500 2.330 
Ureal. kursgevinst værdipapirer  843 0 317 
Real. kursgevinst værdipapirer  236 0 64 
Renter af udlån  36 0 66 
Aktieudbytte  3 0 3 

Renteindtægter i alt 3.312 1.500 3.335 
Renteomkostninger 

   

Renteomkostninger  522 0 307 
Ureal. kurstab værdipapirer  208 0 557 
Real. kurstab værdipapirer  228 0 154 
PM gebyr m.v  83 0 59 

Renteomkostninger i alt 1.041 0 1.077 

Renter i alt 2.271 1.500 2.258 

Budget 2017 
Indtægter Omkostninger Saldo 2017 (ej revideret) 

TDKK TDKK TDKK TDKK 
4 Seniorer 

Idræt for seniorer  0 0 0 -759 
Idræt for seniorer - program område  0 970 -970 0 
European Fitness Badge  77 77 0 0 
Bevæg dig for livet - Senioridræt  1.131 1.129 2 0 
Hold hjernen frisk.  659 657 2 0 

Seniorer 1 alt 1.867 2.833 -966 -759 
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5 Inklusion 

Indtægter 
TDKK 

Omkostninger 
TDKK 

Saldo 2017 
TDKK 

Budget 2017 
(ej revideret) 

TDKK 

DGI Crossroads  229 229 0 0 
DGI Inklusion  0 1.028 -1.028 -1.302 
Foreningsliv for alle  1.115 1.114 1 0 
Boost trivslen - i foreningslivet  814 749 65 0 
FOKUS vers. 2  0 478 -478 -655 
Et sted at starte  941 940 1 0 
Netværksforeningerne LAB  1 1 0 0 
Arrangementer  0 5 -5 0 

Inklusion 1 alt 3.100 4.544 -1.444 -1.957 

6 Institutioner og skoler 

    

Institutionsidræt  526 1.815 -1.289 -1.526 
Arrangementer  6 0 6 0 

Institutioner og skoler i alt 532 1.815 -1.283 -1.526 

7 Gadeldræt 

    

DGI Gadeidræt  47 1.910 -1.863 -2.293 
Danish Street Cup  7 156 -149 0 
HappyMoves  1.675 1.673 2 0 
European Street Festival  161 179 -18 0 

Gadeidræt i alt 1.890 3.918 -2.028 -2.293 

8 Sundhed 

    

DG1Sundhedsidræt  487 707 -220 -461 
DG1Sundhed - programområde  0 328 -328 0 
DG1Sundhedsidræt SALG  0 122 -122 0 
Den Demensvenlige Idrætsforening  2 2 0 0 
Drift  0 30 -30 0 

Sundhed i alt 489 1.189  -700 -461 
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9 Outdoor 

Indtægter 
TDKK 

Omkostninger 
TDKK 

Saldo 2017 
TDKK 

Budget 2017 
(ej revideret) 

TDKK 

Løb  92 2.277 -2.185 -1.900 
MTB  0 18 -18 -431 
Landevejscykling.  1.539 2.847 -1.308 -1.051 
Kano og Kajak  260 874 -614 -590 
Triatlon  0 1.116 -1.116 -1.274 
Vorespuls.dk  195 1.184 -989 -995 
På cykel  820 820 0 0 

Outdoor i alt 2.906 9.136 -6.230 -6.241 

10 Facilitetsudvikling 

    

Drift  0 3.403 -3.403 -1.820 
Projekter  1.818 294 1.524 0 

Facilitetsudvikling 1 alt 1.818 3.697 -1.879 -1.820 

11 Lokaludvikling 

    

Drift  142 400 -258 -200 
Projekter  3.528 4.656 -1.128 0 

Lokaludvikling i alt 3.670 5.056 -1.386 -200 

  

Regnskab Budget 2017 Regnskab 

  

2017 (ej revideret) 2016 

  

TDKK TDKK TDKK 

12 DGI Kommunikation 

Indtægter 

   

Udspil  367 750 730 

Indtægter i alt 367 750 730 

Omkostninger 

   

Driftsomkostninger  132 132 75 
Personaleomkostninger.  2.363 2.131 2.204 
Ekstern presse  400 395 350 
Udspil  1.771 2.791 3.634 
Øvrige DGI medieplatforme  278 255 132 

Omkostninger i alt 4.944 5.704 6.395 

DGI Kommunikation I alt -4.577  -4.954  -5.665 
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13 DGI Digital Marketing 

Indtægter 

Regnskab 
2017 

TDKK 

Budget 2017 
(ej revideret) 

TDKK 

Regnskab 
2016 

TDKK 

Salg af konsulentydelser  742 907 0 
Bevæg dig for livet Digitale Services  261 0 0 

Indtægter i alt 1.003 907 0 
Omkostninger 

   

Driftsomkostninger  260 238 148 
Personaleomkostninger,  3.979 5.012 2.840 
DGI.dk  890 669 1.051 
Dialog  344 355 175 
Digitale medier og projekter  292 950 356 
Foreningsledelse  406 650 917 
BDFL - Digital marketings egne omkostninger  589 0 0 
BDFL Digitale Services (kommunikationsstrategi)  261 0 0 

Omkostninger i alt 7.021 7.874 5.487 

DGI Digital Marketing 1 alt -6.018 -6.967 -5.487 

14 DGI Marketing 

   

Indtægter 

   

Personale  1.636 1.213 163 
Bevæg dig for livet Kampagneindsats  3.480 0 779 

Indtægter i alt 5.116 1.213 942 
Omkostninger 

   

Driftsomkostninger  220 325 189 
Personaleomkostninger.  5.399 5.374 4.170 
Markedsføring af DGI tilbud  880 900 1.176 
Branding og Living the Brand  460 250 425 
Bevæg dig for livet Kampagneindsats  3.480 0 784 

Omkostninger i alt 10.439 6.849 6.744 

DGI Marketing i alt -5.323 -5.636 -5.802 

15 DGI Servicecenter 

   

Indtægter 

   

Butik  3.135 3.770 3.402 
Print  3.495 4.275 3.665 
Reception  4 0 44 

!ndtægter i alt 5.534 3.;'W 7.111 
Omkostninger 

   

Butik  2.255 1.740 2.471 
Lager  607 500 637 
Print  2.759 2.290 3.307 
Reception  84 0 71 
Personaleomkostninger  479 2.290 402 

Omkostninger i alt 6.184 6.820 6.888 

DGI Servicecenter i alt 450 1.225 223 
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16 Hovedbestyrelsens honorar 

Søren Møller 

Regnskab 
2017 

TDKK 

Budget 2017 
(ej revideret) 

TDKK 

Regnskab 
2016 

TDKK 

Landsformand, DGI  981 

 

978 
Charlotte Bach Thomassen 

   

Næstformand, DGI (01/11 - 31/12)  59 

 

0 
Lars Høgh 

   

Hovedbestyrelsesmedlem, DGI  118 

 

117 
Nels Petersen 

   

Hovedbestyrelsesmedlem, DGI .  118 

 

117 
Hanne Lene Haugaard 

   

Hovedbestyrelsesmedlem, DGI  118 

 

117 
Mogens Kirkeby 

   

Hovedbestyrelsesmedlem, DGI  118 

 

117 
Christina Hedegård 

   

Hovedbestyrelsesmedlem, DGI  98 

 

117 
Annette Lilja Vilhelmsen 

   

Hovedbestyrelsesmedlem, DGI  118 

 

117 
Per Frost Henriksen 

   

Hovedbestyrelsesmedlem, DGI  93 

 

117 
Næstformand, DGI (15/08 - 31/10)  74 

 

0 
Andreas Tang-Brock 

   

Hovedbestyrelsesmedlem, DGI (01/11 - 31/12)  20 

 

0 
Ole Dreyer 

   

Hovedbestyrelsesmedlem, DGI (15/08 - 31/10).  25 

 

0 
Birgitte Nielsen 

   

Næstformand, DGI (01/01 - 15/08)  204 

 

352 
Formand, DGI (15/06 - 30/06)  41 

 

0 

Modregnet eksternt honorar Søren Møller  -200 0 0 
Modregnet eksternt honorar Birgitte Nielsen  -70 0 -26 
Modregnet eksternt honorar Mogens Kirkeby  -38 0 -29 
Modregnet eksternt honorar Nels Petersen  -20 0 -15 
Møde- og rejseomkostninger mv. 1.186 2.187 845 

Omkostninger i alt 3.043  2.187  2.924 

Mogens Kirkeby har civilt erhverv som præsident for International Sports and Culture Association 
(ISCA), med et honorar i 2017 på 654 TDKK fra ISCA. 

Lars Høgh er formand for DGI Skydning og har modtaget et honorar i 2017 på 69 TDKK. 

Hanne Lene Haugaard er formand for DGI Gymnastik og Fitness og har modtaget et honorar i 2017 på 
169 TDKK. 

Per Frost Henriksen er formand for DGI Nordsjælland og har modtaget et honorar i 2017 på 154 TDKK. 

Med virkning fra 1. april 2016 omfatter honoraret for alle hovedbestyrelsens medlemmer de opgaver og 
det ansvar, som følger af arbejdet som hovedbestyrelsesmedlem, inklusiv de poster, hvor det enkelte 
medlem er udpeget af hovedbestyrelsen, udpeget på grund af tilknytningen til DG1 eller indstillet på 
grund af tilknytningen til DGI og efterfølgende valgt. 
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17 Personale 

Omkostninger 

Regnskab 
2017 

TDKK 

Budget 2017 
(ej revideret) 

TDKK 

Regnskab 
2016 

TDKK 

Løn, honorar og personaleomkostninger  5.309 5.300 5.444 
ATP  393 350 351 
Transport og rejseudgifter  309 300 335 
Ophold- og forplejningsomkostninger  388 500 545 
Driftsmidler  10 0 14 
Repræsentation  4 0 2 
Telefoni og datakommunikation  14 0 32 
Abonnementer og aviser mv. .  33 0 27 
Faglitteratur  3 0 3 
Kontingenter  140 0 54 
Aktivitetsomkostninger  175 50 22 
Konsulentbistand i øvrigt  9 0 0 

Omkostninger i alt 6.787 6.500 6.829 

Personale i alt -6.787 -6.500 -6.829 

18 Administration 

   

Indtægter 

   

Salg og udlejning  14 0 0 
Øvrige driftindtægter  10 0 0 
Gebyr indtægter.  5 0 5 

Indtægter i alt 29 0 5 

Omkostninger 

   

Kontorartikler og drift af kontormaskiner  97 0 110 
Fragt og pakkepost  396 0 470 
Telefoni og datakommunikation  22 0 38 
Abonnementer og aviser mv. .  19 0 32 
Kontingenter  116 0 55 
Porto og gebyrer  86 0 146 
Tab på debitorer  0 0 -1 
Transport og rejseudgifter  21 0 15 
Ophold- og forplejningsomkostninger  302 0 109 
Løn, honorar og personaleomkostninger.  11 0 25 
Husleje  0 0 4 
Vedligeholdelse og forbedringer  3 0 9 
Rengøring og renovation  19 0 0 
Repræsentation  0 0 4 
øvrige omkostninger  27 1.800 133 

Omkostninger i alt 1.119 1.800 1.148 

Administration i alt -1.090 -1.800 -1.143 
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19 Ejendomme 

Ejendomsomkostninger nr. 1 
Indtægter 

Regnskab 
2017 

TDKK 

Budget 2017 
(e) revideret) 

TDKK 

Regnskab 
2016 

TDKK 

Øvrige driftindtægter  23 0 0 

Indtægter i alt 23 0 0 

Omkostninger 

   

Husleje  89 0 36 
Vedligeholdelse og forbedringer  232 350 236 
Alarm  62 80 23 
Forsikringer  83 80 84 
El, vand og varme  557 700 654 
Ejendomsskat  63 65 62 
Rengøring og renovation  692 645 713 
Telefoni og datakommunikation  0 0 5 
Driftsmidler  29 0 3 
Kommunikationsomkostninger  0 0 2 
Aktivitetsomkostninger  5 0 59 
Transport og rejseudgifter  1 0 0 
Ophold- og forplejningsomkostninger  1 0 0 
Løn, honorar og personaleomkostninger  84 80 80 

Omkostninger i alt 1.898 2.000 1.957 

Ejendomsomkostninger nr. 1 i alt -1.875 -2.000 -1.957 

Ejendomsomkostninger nr. 27 

   

Omkostninger 

   

Vedligeholdelse og forbedringer  313 250 120 
Alarm  27 30 29 
Forsikringer  20 20 20 
El, vand og varme  293 260 288 
Ejendomsskat  25 25 25 
Rengøring og renovation  352 345 327 
Aktivitetsomkostninger  27 0 17 
Løn, honorar og personaleomkostninger  72 70 78 
Driftsmidler  21 0 0 
Kontorartikler og drift af kontormaskiner  2 0 0 
Telefoni og datakommunikation  1 0 1 
Øvrige driftudgifter  7 0 0 

Omkostninger i alt 1.160 1.000 905 

Ejendomsomkostninger nr. 27 i alt -1.160 -1.000 -905 

Ejendomme i alt -3.035  -3.000  -2.862 
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20 DGI Ledelsessekretariatet 

Omkostninger 

Regnskab 
2017 

TDKK 

Budget 2017 
(ej revideret) 

TDKK 

Regnskab 
2016 

TDKK 

Ledelsessekretariat  2.811 2.100 2.460 
Børneattester - oplysning  80 100 80 
Tilskud DGI Verdenshold  1.500 1.500 1.500 

Omkostninger i alt 4.391 3.700 4.040 

DGI Ledelsessekretariatet I alt -4.391 -3.700 -4.040 

21 DGI Verdensholdet 

   

Indtægter 

   

Entreindtægter  6.047 0 4.258 
Deltagerindtægter  -16 0 1.070 
Sponsorindtægter  2.324 0 1.703 
Overskud tidl. hold til disponering  0 0 2.450 
Tilskud DGI  1.500 0 0 
Øvrige indtægter  1.855 0 203 

Indtægter i alt 11.710 0 9.684 

Omkostninger 

   

Løn, honorar og personaleomkostninger  2.939 0 3.387 
Rejse- og opholdsomkostninger  3.799 0 3A53 
Markedsføringsomkostninger  1.574 0 0 
Materialer og beklædning  1.743 0 0 
Øvrige omkostninger  409 0 394 

Omkostninger i alt 10.464 0 7.234 

DGI Verdensholdet I alt 1.246 0 2.450 

22 DGI HR og Organisation 

   

Indtægter 

   

Salg af ydelser  519 0 603 
CFR  470 650 568 
CFR - kommuneprojekt  75 60 75 

Indtægter i alt 1.064 710 1.246 
Omkostninger 

   

HR og Organisation  3.246 2.538 3.215 
CFR  798 1.270 770 
CFR-kommuneprojekt  122 0 326 

Oirikostninger i alt • AI,. rsi. r :-.r., 3 .808 4.311 

DGI HR og Organisation i alt -3.102 -3.098  -3.065 
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23 DGI Økonomi 

Indtægter 

Regnskab 
2017 

TDKK 

Budget 2017 
(ej revideret) 

TDKK 

Regnskab 
2016 

TDKK 

Salg af ydelser  168 405 250 

Indtægter i alt 168 405 250 

Omkostninger 

   

Transport og rejseudgifter  28 150 27 
Ophold- og forplejningsomkostninger  5 0 11 
Løn, honorar og personaleomkostninger  7.358 8.275 7.912 
Revision og regnskab  749 1.000 780 
Konsulentbistand i øvrigt  461 260 280 
Øvrige omkostninger  127 82 29 

Omkostninger i alt 8.728 9.767 9.039 

DGI økonomi I alt -8.560 -9.362 -8.789 

24 DGI Jura/SKV 

   

Indtægter 

   

Salg  1.538 1.360 1.372 
Øvrige driftindtægter.  49 0 50 

Indtægter i alt 1.587 1.360 1.422 

Omkostninger 

   

Aktivitetsomkostninger  3 0 0 
Transport og rejseudgifter  54 95 46 
Ophold- og forplejningsomkostninger  9 15 5 
Løn, honorar og personaleomkostninger  1.602 1.740 1.526 
Driftsmidler  0 65 1 
Kontorartikler og drift af kontormaskiner  41 30 33 
Telefoni og datakommunikation  63 80 67 
Advokatbistand  19 0 0 
Øvrige forsikringer  22 24 22 
Abonnementer og aviser mv.  6 5 4 
Faglitteratur  39 50 37 
Kontingenter  8 8 7 

Omkostninger i alt 1.866 2.112 1.748 

DGI JuraISKV i alt -279 -752 -326 
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25 DGI IT 

Indtægter 

Regnskab 
2017 

TDKK 

Budget 2017 
(ej revideret) 

TDKK 

Regnskab 
2016 

TDKK 

Forventede indtægter  0 400 0 
Conventus  220 284 1.039 
Drift og hosting indtægter  676 350 680 
Køb/salg af IT  762 0 0 

Indtægter i alt 1.668 1.034 1.719 

Omkostninger 

   

Løn og personaleomkostninger  9.309 10.230 9.600 
Køb/salg af IT  476 0 398 
Konsulentydelser og honorarer til eksterne  719 500 829 
Faste software- og licensomkostninger  2.808 2.300 2.140 
Kommunikationsomkostninger  543 450 617 
DGI IT Generelt  178 350 178 
Superbrugergruppe  23 60 59 
Mimer Grupperum  261 300 195 
Holdturnering STAP og stævnemodul  920 500 653 
Conventus  212 284 929 
Axapta  767 1.000 1.271 
IT servicevogn  32 35 38 
Drift og hosting indtægter  -85 0 0 

Omkostninger i alt 16.163 16.009 16.907 

DGI IT i alt -14.505 -14.975 -15.188 

26 Særlige poster 

   

Indtægter 

   

Moms  2.266 0 2.253 
Nedlæggelse af Hjælpefonden  1.098 0 0 
Klubliv Danmark opgørelse  731 0 0 

Indtægter i alt 4.096 0 2.263 

Omkostninger 
Besparelsesblokke  0 -3.293 0 

Omkostninger i alt 0 -3.293 0 

Særlige poster i alt 4.095 3.293 2.253 
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27 Afskrivninger 

Omkostninger 

Regnskab 
2017 

TDKK 

Budget 2017 
(ej revideret) 

TDKK 

Regnskab 
2016 

TDKK 

Afskrivninger - biler m.v.  0 25 24 
Afskrivninger - bygninger.  668 653 538 
Afskrivninger - IT og kontormaskiner  3.099 6.538 3.725 
Afskrivninger - kontorinventar og møbler  619 934 383 

Omkostninger i alt 4.386 8.150 4.670 

Afskrivningeri alt -4.386 -8.150 -4.670 

  

Inventar, 
maskiner, IT- 

Regnskab 
2017 

 

Ejendomme udstyr og biler I alt 

 

TDKK TDKK TDKK 

28 Anlægsaktiver 

Anskaffelsessum 

   

Saldo 1/1 2017  40.844 30.848 71.692 
Årets tilgang  163 3.401 3.564 
Årets afgang  -1.420 -56 -1.476 

Anskaffelsessum 

   

31/122017 39.587 34.193 73.780 

Afskrivninger 

   

Saldo 1/1 2017  22.162 24.110 46.272 
Årets afskrivninger.  668 3.718 4.386 
Årets tilbageførsler  -1.420 -56 -1.476 

Afskrivninger 31/12 2017 21.410 27.772 49.182 

Bogført værdi 31/12 2017 18.177 6.421 24.598 

Offentlig ejendomsværdi 2016 14.900 
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Regnskab Regnskab 
31/12 2017 31/12 2016 

TDKK TDKK 

29 Lånefonden 

DGI Byen 5.771 5.512 
DGl Huset Vordingborg. 2.200 0 
DGI Huset Aabybro 800 900 
DGI Flexfodboldbane Esbjerg 900 1.012 
DGI Sydvest 555 627 
DGI Østjylland 650 765 
DGI Nordsjælland 450 525 
DGI Bornholm 290 405 
DGI Fyn 28 56 
Blåhøj Idrætsforening 0 30 
Brønderslev Rideklub 0 8 
Holsted Ungdoms og Gymn.forening 0 60 
Brande Hallen/Brande BGU 0 20 
Onsild IF 0 7 
Nørager IF 0 10 
Træningscentret i Gørding 0 20 
Purhus If 0 30 
Kolind-Perstrup If Fodboldafd 0 4 
Lkb-Gistrup 0 20 
Ore Sogns GF 0 8 
Boddum-Ydby IF 0 40 
Stautrup IF - tennis 0 10 
Rødkærsbroegnens If 0 30 
Vammen U og IF 0 40 
Århus Klatreklub 0 25 
Vilstrup U og I 0 14 
Lynge-Broby IF 0 7 
B 1973 Herlev 120 180 
Højbjerg Gymnastikforening 90 150 
Vamdrup Idrætsforening 30 30 
Thyborøn If Af 1941 13 13 
Thyborøn Badmintonklub 12 12 
Håndboldklubbben 68, Thyborøn 12 12 
Nielstrup-Voldum U og I 60 60 
Skovsgård Idrætscenters Motion 30 30 
Harboøre Idrætsforening. 40 80 
Åbybro GF 40 60 
Aggersund Idrætsforening 8 15 
Hover Ungdoms- og IF 20 40 
ldom/Råsted Idrætsforening 50 50 
Kølkær/Fasterholt SG & I 20 40 
DCH Køge 4 8 
Horne Forenede Sportsklubber 150 180 
Hodsager I og UF 00 120 
Føvling/Stenderup Uog I 90 120 
SGI Gymnastik 15 23 
SGI Veteraner 15 22 
SGI Håndbold 15 23 
SGI Fodbold 15 22 
Borris G og U 40 40 
Sportsforeningen Frem Thyregod 40 40 
Ejby IF 60 90 
Augustenborg Badmintonklub 80 120 
VIK-Vejlby Idrætsklub 180 240 
Midtals Idrætsforening 40 80 
Midtmors Gym. & Idræts Forening 250 350 
Gyrstinge IF 150 250 
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Noter 

 

Regnskab 
31/12 2017 

TDKK 

Regnskab 
31/12 2016 

TDKK 

ViF, Mors  75 100 
Nykøbing Falster Skateklub  72 72 
Taifu  15 20 
Århus Havkajakklub  91 91 
Isenvad Foldboldklub af 1964  175 225 
Isenvad Badmintonklub  175 225 
Kibæk Idrætsforening,  120 150 
Hviding Idrætsforening  50 60 
Randers Gymnastiske Forening  300 400 
B52/AFC  125 150 
Snaptun Kajakklub  180 203 
Hesselager Sport og Kutur  100 0 
Herrup-Bjergby Fællesforening  216 243 
Herborg Ungdomsforening  450 500 
GF Fjeldsted Harndrup  560 630 
Mariager Kajakklub  180 200 
Traberg GF  200 0 
Roskilde eSport  100 0 
Mørke Idrætsforening  250 0 

Lånefonden i alt 16.857 15.954 

30 Tilgodehavender 

  

Debitorer  4.280 4.900 
Moms  1.757 1.777 
Renter af bankindeståender og obligationsbeholdninger  559 384 
Udtrukne obligationer  3.614 2.264 
Landelsforeningerne: Kollektiv forsikringsaftale  13.870 15.502 
Foreningsfitness  0 231 
DGI-Huset Nordkraft - kreditfacilitet  422 1.138 
Øvrige tilgodehavende  6.268 2.855 

Tilgodehavender i alt 30.770 29.051 

31 Mellemregning med landsdelsforeningerne og Landsstævner 

  

Landsdelsforeninger.  0 545 
Landsstævner  1.001 1.178 

Mellemregning med landsdelsforeningerne og Landsstævner i alt 1.001  1.723 
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Noter 

32 Lånefonden 

Regnskab 
31/12 2017 

TDKK 

Regnskab 
31/12 2016 

TDKK 

Disponeret til Lånefonden  26.812 26.812 
Heraf udlånt jf. note 29  16.857 15.954 

Rest 9.955 10.858 

33 Disponeret til særlige formål 

  

DGI Idræt og motion, disponering  800 951 
DGI IT, disponering  1.400 450 
DGI Lab, disponering  1.837 862 
DGI SMK, disponering  2.000 2.806 
Ledelsessekretariat, disponering  138 650 
DGI Jura/Sky, disponering  550 300 
DGl økonomi, disponering  0 200 
DGI Verdenshold, disponering  3.698 2.450 

Disponeret til særlige formål i alt 10.423 8.669 

34 Ikke forbrugte bevilgede tilskud, udviklingspuljen m.v. 

  

Udviklingspuljen  0 60 
Tilskudspulje til idrætbyggeri og -anlæg  507 787 

Ikke forbrugte bevilgede tilskud, udviklingspuljen m.v. I alt 507  847 
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Noter 

35 Projektmellemregninger 

Regnskab 
31/12 2017 

TDKK 

Regnskab 
31/12 2016 

TDKK 

Tilgodehavende (projekter)  22.895 9.046 
DGI Verdensholdet Hold 12, 2018-2019  442 0 

Aktiver i alt 23.337 9.046 

Vorespuls.dk  1.619 1.810 
Foreningsliv for alle  4.578 162 
Institutionsidræt  205 413 
DGI Sundhedsidræt  0 832 
DGI Crossroads  3.183 3.412 
På cykel  158 1.243 
HappyMoves  2.557 326 
Boost trivslen - i foreningslivet  0 912 
Landsbyklynger - Kampagnen 2016 18  10.618 0 
Et sted at starte  385 1.326 
Foreningskvinderne - landsplan  0 418 
Hold hjernen frisk  5.553 0 
European Fitness Badge  13 0 
Den Demensvenlige Idrætsforening  3.129 0 
Mellemregning DGI Verdensholdet  0 1.765 

Passiver i alt 31.998 12.619 

36 Anden gæld 

  

Feriepengeforpligtelse  11.991 11.204 
Skyldige feriepenge til afregning  268 401 
A-skat og AM-Bidrag  0 3 
Skyldig ATP mv  151 149 
Skyldig løn.  0 14 
Personaleforening  58 78 
Periodisering  7.771 3.753 
Periodisering - revisionshonorar  900 898 
Eurocard  0 226 
AGF Tennis  100 120 
Rødekro IF - arv efter Helge Jacobsen  690 939 
Indbetalinger til videre formidling  84 0 
Flexfodboldbane Esbjerg  900 1.013 

Anden gæld I alt 22.913 18.798 

37 Gavekonto - Indsamlede gaver efter ligningslovens §8A 

  

Saldo 1. januar  4.256 4.403 
Modtagne gaver  2.465 4.944 
Afgivne gaver  -4.138 -5.091 

Gavekonto - Indsamlede gaver efter ligningslovens §8A 1 alt 2.583  4.256 
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Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

Restforpligtelse 
31-12-2017 

Leasing- og serviceforpligtelser TDKK Risiko Udløb 

Leasingaftale Canon 260 A 31-03-2018 

Max. Beløb 

Kaution/Garanti TDKK Periode Bevilget af: 

Garanti overfor Telter A/S vedr. DGI Storstrømmen A Vedrører indløsningsaftale for onlinebetalinger 

Selvskyldnerkaution for DGI Byen 5.000 
B Løbende. HB 30-01-2018 - forlænget t.o.m. juli 2018 

Garanti for DGI Sydøstjyllands erhvervslejemål 700 A 31-01-2020 

Max. Beløb 
cr) Kreditfaciliteter TDKK Periode Bevilget af: 
c> 

DG1 Huset i Nordkraft 3.000 B 2014 - 2020 HB 16-05-2017 - forlænget t.o.m. 2020 

Andre forpligtelser 

DGI hæfter for Foreningsfitne I/S' gæld 47 A hvert år DGI ejer 50% af Foreningsfitness I/S 

DGI's samlede forpligtelser iflg. ovenstående 9.007 

Sikkerheds stillelser fordelt på kategori 

A B C 

Lav risiko Mellem risiko Høj risiko 

1.007 8.000 0 

I alt 

9.007 

   



Jf. fusionsaftale mellem DGI og De Danske Skytteforeninger er DGI forpligtet til: 

' at udbetale tilskud på 12.000 TDKK årligt 110 år til den decentrale indsats i landsdelsforeningerne med henblik 
på at øge aktivitetsniveauet og medlemstallet i skydning. 

• at understøtte Skydebaneforeningen Danmarks virke med 10.000 TDKK i 2014. Beløbet nedtrappes med 500 
TDKK årligt 110 år, hvorefter foreningen årligt vil modtage 5.000 TDKK. 

Alle de i fusionsaftalen nævnte beløb er i niveau 2012, beløbene reguleres efter forbrugerprisindekset. 
Reguleringen sker med udgangspunkt i indeks for oktober 2012. 

61 



Samlede bevillinger 2017 kr. 13,797.091 

      

Bevillingsoversigt 2017 

      

DGI Samlede Bev. Afsl. 
Ansøger Bevillingsgiver Projekt bevilling bevilling Samarbejdspartnere år år 

*DG! Skoler & Institutioner Norde3-fonden Erhvervsskoler 425.000 2.277.091 Roskilde kommune, Roskilde Tekniske Skole 2017 
DGI Inklusion Poul Due Jensen Fond Foreningsliv for alle 3.000.000 3.000.000 2017 
DGI Sundhed Sundhedsstyrelsen Den Demensvenlige Forening 3.067.304 3.130.410 Alzheimerforeningen 2017 
DGI Storstrømmen Udlændinge, Integrations og Boligministeriet Foreninger for alle 2.0 862.763 862.763 2017 
DGI Sundhed Trygfonden Naturtræning - pilot 1.172.024 2.045.136 Psykiatrifonden, Aarhus Universitet 2017 
DGI Storkøbenhavn Nordea-fonden Kongelundsfortet i bevægelse 5.270.000 5.270.000 Dragør kommune 2017 

 

BevillingsgIver 

Igangværende eksternt finansierede projekter 
DGI Samlede 

Projekt bevilling bevilling Samarbejdspartnere 
Bev. Afsi. 
år år 

DGI Senior TrygFonden SMARTsport 3.500.000 2015 
DGI TrygFonden & Nordea-fonden Bevæg dig for livet 60.000.000 60.000.000 DIF 2015 2017 

 

Social styrelsen Et sted at starte 1.982.568 2015 
DGI Nordea-fonden Landsstævnet 2017, 2021, 2025 15.000.000 15.000_000 2015 2025 
DGI F&I Realdania Landsbyklynger 11.600.000 11.600.000 2016 
DGI Inklusion Poul Due Jensens Fond Foreningsliv for alle 2.700.000 2.700.000 2016 
DGI Inklusion Poul Due Jensens Fond Juledonation - Foreningsliv for alle 300.000 300.000 2016 
DGI Bevic3 & Realdania Fitness for alle 1.000.000 11.000.000 Bevica lead, DIF, DGI 2016 
DGI Senior *Nord aa-fonden Hold hjernen frisk 3.840.363 6.211.866 DKU, Slots- og Kulturstyrelsen 2016 

*For begge projekter er der tale om pilotprojekter, som begge følges op med nye ansøgninger i 2018 
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Bilag B - Resultatopgørelse 1 nettoopstilling 
1. januar - 31. december 2017 

Indtægter 

Regnskab 
2017 

TDKK 

Budget 
(ej revideret) 

TDKK 

Regnskab 
2016 

TDKK 

Tilskud fra Danske Spil A/S  267.015 264.608 259.897 
Overført til Skydebanefore. Danmark.  -8.646 -8.664 -9.139 

Tilskud fra Danske Spil A/S ekskl. Skydebaneforeningen 

   

Danmark 258.369 255.944 250.758 

Folkeoplysning §44.  271 175 238 
Øvrige indtægter  2.461 650 2.147 
Renter  2.271 1.500 2.258 

Samlede indtægter 263.372 258.269 255.401 

Omkostninger 

   

DGI landsdelsforeninger 

   

Tilskud til landsdelsforeningerne  130.478 130.877 131.146 
Rejsepuljen  356 600 460 

 

130.834 131.477 131.606 

DGI Idræt og Motion 

   

Badminton  4.021 3.595 3.539 
Fodbold  2.273 2.172 2.377 
Gymnastik  3.140 4.767 5.285 
Fitness  3.175 2.750 0 
Håndbold  1.722 1.534 1.597 
Krocket  83 52 60 
Skydning  7.749 8.159 7.507 
Svømning  2.796 2.057 2.767 
Tennis  1.248 1.357 1.319 
DGI Forening  1.759 2,660 1.998 
E-sport.  384 0 0 
Idræt og Motion fælles  1.755 1.625 494 
Trænerguiden  943 1.252 2.131 
Landsstævne og pre-events  549 529 416 
Afdelingsledelse  0 0 660 
Pulje til øvrige idrætter  300 300 220 
Øvrige personaleomkostninger  516 500 598 

 

32.413 33.309 30.968 

DGI Lab 

   

Seniorer  966 759 629 
Inklusion  1.444 1.957 1.969 
Institutioner og skoler  1.283 1.526 1.210 
Gadeidræt  2.028 2.293 2.036 
Sundhed  700 461 302 
Outdoor  6.230 6.242 5.881 
Fondsarbejde  564 528 576 
Tidtagning  0 0 299 
Facilitetsudvikling  1.879 1.820 3.103 
Lokaludvikling  1.386 200 993 
DGI LAB fælles  2,561 2.759 2.509 

 

19.041 18.545 19.507 

DGI Salg, Marketing og Kommunikation 

   

DGI SMK fælles  40 100 96 
Strategi og analyse  141 100 0 
DGI Kommunikation  4.577 4.954 5.665 
DGI Digital Marketing  6.018 6.967 5.487 
DGI Marketing  5.323 5.636 5.802 
DGI Servicecenter  -450 -1.225 -223 

 

15.649 16.532 16.827 

    

transport 197.937 199.863 198.908 
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Bilag B - Resultatopgørelse i nettoopstilling 
1. januar - 31. december 2017 - fortsat 

Omkostninger - fortsat 

Regnskab 
2017 

TDKK 

Budget 
(ej revideret) 

TDKK 

Regnskab 
2016 

TDKK 

transport 197.937 199.863 198.908 

Udviklingsmidler 

   

Bevæg dig for livet  686 1.050 1.030 
Tilskud til ldrætsbyggeri  18 60 17 

 

704 1.110 1.047 
Samarbejdsrelationer 

   

Tilskud ISCA  2.350 2.350 2.450 
Tilskud Karpenhøj  600 650 1.150 
Tilskud Legepatruljen  153 150 153 
Hærvejsløbet  0 0 150 
Tilskud Foreningsfitness I/S  0 0 1.500 

 

3.103 3.150 5.403 
Mødevirksomhed 

   

Landsledelsesmøder  118 102 112 
Årsmøde  462 542 333 
ldrætskonferencer  0 0 141 
Hovedbestyrelsens honorar  3.043 2.187 2.924 
Anden mødevirksomhed  816 1.485 754 

 

4.439 4.316 4.264 

Administration 

   

Personale  6.787 6.500 6.829 
Administration  1.090 1.800 1.143 
Ejendomme  3.035 3.000 2.862 

 

10.912 11.300 10.834 

Stabsfunktioner 

   

DGI Ledelsessekretariatet  4.391 3.700 4.040 
DGI Verdensholdet  -1.246 0 -2.450 
DGI HR og Organisation  3.102 3.098 3.065 
DGI Økonomi  8.560 9.362 8.789 
DGI Jura/SKV  279 752 326 
DGI IT  14.505 14.975 15.188 

 

29.591 31.887 28.958 
Særlige poster 

   

Særlige poster  -4.095 -3.293 -2.253 

 

-4.095 -3.293 -2.253 

Samlede omkostninger 242.591 248.333 247.161 

Resultat før afskrivninger  20.781 9.936 8.240 
Afskrivninger  4.386 8.150 4.670 

Årets resultat 16.395 1.786 3.570 
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Bilag C - Resultatopgørelse - opstillet efter Kulturministeriets bekendtgørelse 
1. januar- 31. december 2017 

Regnskab 
2017 

TDKK 
Indtægter 
Tilskud 

Tilskud fra TrygFonden 229 
Tilskud fra Nordea Fonden 1.478 
Tilskud fra Nykredit 191 
Tilskud fra RealDania 982 
Tilskud fra Poul Due Jensen Fond 1.028 
Tilskud fra Dansk Kano og Kajakforbund 171 
Tilskud fra Deutscher Turnforbund 15 
Tilskud fra Gym Danmark 500 
Tilskud fra Sundhedsstyrelsen 2 
Tilskud fra Socialstyrelsen 941 
Tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 487 
Tilskud fra Kulturministeriet, Folkeoplysning §44 271 
Tilskud fra Styrelsen for videregående uddannelser 158 
Tilskud fra Lokale & Anlægsfonden 625 
Indsamling DGI Landsstævne (DGI Nordjylland) . 86 
Tilskud til "Bevæg dig for livet" 14.561 
Tilskud fra Danske Spil A/S 267.015 
Overført til Skydebanefore. Danmark -8.646  

Tilskud i alt 280.094 

Øvrige indtægter 
DGI Landsstævne 2017 Aalborg 49.083 
Deltager-, entre- og idrætsindtægter 18.362 
Sponsorindtægter 5.434 
Salg og udlejning 16.062 
Øvrige driftindtægter 9.112 
Interne indtægter i DGI organisationen 1.371 
Finansielle indtægter 2.274 

øvrige indtægter i alt 101.698 

Samlede indtægter 381.792 

Omkostninger 

Tilskud til DGI landsdelsforeninger 
DG Bornholm 2.888 
DG Fyn 10.697 
DG Midt- og Vestsjælland 14.631 
DG Midtjylland 10.887 
DG Nordjylland 13.794 
DG Nordsjælland 9.934 
DG Storkøbenhavn 11.343 
DG Storstrømmen 6.899 
DG Sydvest 7.952 
DG Sydøstjylland 10.016 
DG Sønderjylland 8.350 
DG Vestjylland 7.002 
DG Østjylland 14.814 
SdU 1.271 
Rejsepuljen 356  

130.834 

transport 130.834 
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Bilag C - Resultatopgørelse - opstillet efter Kulturministeriets bekendtgørelse 
1. januar - 31. december 2017 - fortsat 

Omkostninger - fortsat 
transport 

Regnskab 
2017 

TDKK 

130.834 

DGI Idræt og Motion 
Badm inton 6.550 
Fodbold 3.407 
Gymnastik 6.881 
Fitness 7.002 
Håndbold 2.117 
Krocket 307 
Skydning 9.021 
Svømning 4.232 
Tennis 1.401 
DGI Forening 2.128 
E-sport 384 
Idræt og Motion fælles  1.755 
Trænerguiden 943 
Landsstævne og pre-events 549 
Pulje til øvrige idrætter 300 
Øvrige personaleomkostninger 516 

47.493 

DGI Lab 
Seniorer 2.833 
Inklusion 4.544 
Institutioner og skoler 1.815 
Gadeidræt 3.918 
Sundhed 1.189 
Outdoor 9.136 
Fondsarbejde 564 
Facilitetsudvikling 3.697 
Lokaludvikling 5.056 
DGI LAB fælles 2.569 

35.321 

DGI Salg, Marketing og Kommunikation 
DGI SMK fælles 40 
Strategi og analyse 141 
DGI Kommunikation 4.944 
DGI Digital Marketing 7.021 
DGI Marketing 10.439 
DGI Servicecenter 6.184 

28.769 

Udviklingsmidler 
Bevæg dig for livet 4.561 
Tilskud til ldrætsbyggeri 18 

4.579 

Samarbejdsrelationer 
Tilskud ISCA 2.350 
Tilskud Karpenhøj 600 
Tilskud Legepatruljen 153 

3.103 

transport 250.099 
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Bilag C - Resultatopgørelse - opstillet efter Kulturministeriets bekendtgørelse 
1. januar - 31. december 2017 - fortsat 

Omkostninger - fortsat 
transport 

Regnskab 
2017 

TDKK 

250.099 

Mødevirksomhed 
Landsledelsesm øder 232 
Årsmøde 1.397 
Hovedbestyrelsens honorar 3.043 
Anden mødevirksomhed 816 

5.488 

Administration 
Personale 6.787 
Administration 1.119 
Ejendomme 3.058 

10.964 

Stabsfunktioner 
DGI Ledelsessekretariatet 4.391 
DGI Verdensholdet 10.464 
DGI Landsstævne 2017 Aalborg 48.682 
DGI HR og Organisation 4.166 
DGI Økonomi 8.728 
DGI Jura/SKV 1.866 
DG I IT 16.163 

94.460 

Samlede omkostninger 361.011 

Resultat før afskrivninger  
Afskrivninger  

20.781 
4.386 

 

Årets resultat 16.395 
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