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Mødereferat, DL møde 01-21. 
 

Referat af møde i DJU’s daglige ledelse  

Den 13. januar 2021 kl.08.00-09.00 via Teams 
 

Deltagere: Lisbeth Hansen, Søren Studsgaard og Martin Kirkhammer (ref.).   
 

 

 

Emne 

 
Beskrivelse/beslutning Ansv 

Dagsorden:  

1. Dialog om de årlige MUS samtaler 

2. Corona situationen 

3. Strategiarbejdet 2021 

4. Appeludvalget 

5. E.v.t 

 

 

1. Dialog om de årlige 

MUS samtaler 

 

Martin bød velkommen til Daglig ledelses møde. 

Referatet bliver udsendt til HB samt lagt på www.dju.dk 

 

Mødet var indkaldt for en dialog, om vores medarbejdere på sekretariatet. 

Vores medarbejdere har en årlig mus- samtale som helst skal forgå i 

slutningen af året. I år bliver det d.15.januar 

Det år der er gået siden sidste Mus samtale, har jo stået i Coronaens tegn, 

som har betydet, at sekretariatet har arbejdet meget hjemmefra. Det er daglig 

ledelses opfattelse at det fungere til trods for de udfordringer der altid vil 

være. Med de kommende strategi tilbagemeldinger fra DIF, vil der være nye 

opgaver der fremover skal varetages af sekretariatet. 

 

MPK 

 

 

 

2. Corona situationen Med de sidste udmeldinger om en forlængelse af restriktionerne, der betyder 

at alt indendørs idræt er indstillet til d.7.feb. Vi tro desværre dette bliver 

forlænget. Alle vores klubber er lukket, og ingen kan sammen. 

Det er heller ikke muligt at afholde fysiske generalforsamlinger m.v. 

Vi følger DIF og IKCs anbefalinger. Det blev vendt om vi skulle hjemsende 

vores personale delvist, skal undersøges nærmere. 
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3. Strategiarbejdet 

 

 

 

I forbindelse med et kommende statusmøde med DIF d.14.januar. 

Blev vores nuværende strategi, der jo udløber 31/12-21. 

Vi er godt med, de aktiviteter som har været muligt at gennemføre er blevet 

afholdt. Vi er dog stærkt ramt af Corona, som vil gøre det yderst svært at 

opnå alle resultatmål, specielt hvis vi ikke kan få lov at åbne klubberne igen. 

Efter mødet, holder HB et lille mød om den kommende strategiperiode, 

herunder fastsætte datoer for møder m.v. Vi forventer en tilbagemelding fra 

DIF d.4 januar 

 

DL 

4. Appeludvalget Formanden for appeludvalget er sygdomsramt p.t i forvejen mangler vi en 

suppleant, det gør det kun ekstra vigtigt at finde en til den post. 

MPK 

5. E.v.t En kort snak, om at vi i daglig ledelse, skal øge mødefrekvensen og som 

udgangspunkt et det onlinemøder. 
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Referent Martin Kirkhammer 

http://www.dju.dk/

