
      Februar 2020 

Kommissorium for organisering af Dansk Islandshesteforening 
 

Vision: 
Alle med en islandsk hest er medlem af Dansk Islandshesteforening 

 

Formål: 
At afdække den fremtidige organisering af DI, så det sikres, at der kun findes en type af medlemskab af DI – 
et medlemskab med ens rettigheder for alle medlemmer, og at klubberne får en mere central rolle i DI. 

 

Hvordan: 
Der nedsættes et udvalg med en formand og 5-6 medlemmer, der har til opgave at komme med et oplæg til 
generalforsamlingen i 2020 på den nye organisering. Overskriften er ”Ét medlemskab for alle” som ledende 
for arbejdet. 

 

Udvalget skal sikre  
• at der til generalforsamlingen i 2020 har været en dialog med medlemmerne og klubberne i foråret 

2020 og at input herfra indgår i arbejdet 
• at der afdækkes ny medlemsstruktur/kontingentstruktur i samarbejde med DIF 
• at bestyrelsen orienteres løbende med fremdriften 
• at klubmøderne har dette på dagsordenen i 2020 

 

En af hovedopgaverne er at afdække fordele og ulemper ved hhv. foreningsstrukturen og 
forbundsstrukturen, herunder hvorledes de nuværende komiteers områder og opgaver skal organiseres 
fremover. 

Der afholdes 5-7 møder i udvalget og medlemmerne forventes at deltage i klubmøderne samt dialogmøder 
i løbet af 2020. 

I forbindelse med arbejdet kan udvalget trække på DI’s sekretariat vedr. afklaringer af fakta, DI’s bestyrelse, 
DIF’s konsulenter, DRF m.fl.  

Der afsættes budget til dækning af kørsel og forplejning til udvalget. 

  



Tidsplan: 

 

Måned Opgave 
Januar  • Godkendelse af kommissorium i bestyrelsen. 

• Stillingsopslag på hjemmesiden efter medlemmer 
Februar • Afholdelse af 2 skypemøder med medlemmerne for at aftale rammer og 

opgaver 
• Kontakt til DIF vedr. konstruktioner for hhv. forening og forbund 

Marts • Fysisk møde i gruppen for at forberede klubmødet 
• Gennemgang af input fra GF 
• Deltagelse i klubmøde d. 22. marts 2020 

April • Fortsat skriveproces og gerne fysisk møde med bestyrelsen 
• Interviewrunde med forskellige medlemmer, som har haft tillidsposter i 

foreningen 
Maj • Fortsat skriveproces og evt.  genbesøge DIF eller anden relevant 

organisation 
Juni/juli • Dialogmøde til hhv. kåring, DM Sport og DM Gæðingakeppni 
August • Revideret oplæg til dialog med bestyrelsen på fysisk møde 
September • Klubmøde/medlemsmøder d. 5/9-20 (Jylland) og d. 6/9-20 (Sjælland) 

• Endelig oplæg til bestyrelsen for GF 
Oktober • Forberedelse af oplæg og præsentation til GF 
November • GF 

 

 

Vil du være med til at sætte rammerne for DI mange år frem? 
Så er her mulighed for at deltage i udvalget for organisering af DI. På generalforsamlingen i 2019 blev det 
annonceret at bestyrelsen nedsætter et udvalg, som skal præsentere et bud på en organisering af DI, som 
peger mange år ind i fremtiden. 

Bestyrelsen har bedt Caroline Thrane, der gennem en lang årrække har været en aktiv del af foreningen, 
bl.a. som tidligere formand for Avlskomiteen og tidligere næstformand i DI’s bestyrelse. Udvalget skal 
derudover bestå af yderligere 5-6 medlemmer. Udvalget skal senest i september 2020 præsentere et 
forslag til bestyrelsen inden generalforsamlingen 2020 i november. 

Der vil være en del mødeaktivitet samt hjemmearbejde fra januar til oktober. Der vil være et mix af 
skypemøder og fysiske møder, og det skal du indgå i sammen med resten af udvalget. Alle medlemmer vil 
få opgaver i forløbet og der skal forventes fysiske møder i weekender. 

Vil du være med? Har du lyst og tid til at sikre, at DI har en fremtid og at medlemmerne inddrages i 
arbejdet? 

Send en mail til Caroline Thrane (ct@islandshest.dk) og fortæl kort, hvad du kan bidrage med.  


