DI’s bestyrelse, september 2019

Et oplæg til dialog omkring
Dansk Islandshesteforenings struktur:
”Projekt Organisationsudvikling”

På generalforsamlingen i november 2018 fortalte formanden, at bestyrelsen har fokus på foreningens
nuværende struktur og organisering og mulighederne for at modernisere foreningen.
Bestyrelsen er optaget af at se på, hvordan vi fremtidssikrer vores forening. Vi har et stort ønske om, at
klubberne får en mere fremtrædende plads i DI’s organisation og det daglige arbejde med at sprede viden
om den islandske hest og det arbejde, der foregår på klubniveau og foreningsniveau. Det er et stort ønske
at få klubberne til at spille en langt større rolle i Dansk Islandshesteforening, end det er tilfældet i dag.
Bestyrelsen har en vision om, at alle, der har en islandsk hest, er medlem af Dansk Islandshesteforening.
Derfor ønsker vi at arbejde for en forening, hvor der er et entydigt medlemskab ud fra devisen
ét medlemskab – samme rettigheder.
Bestyrelsen ønsker at inddrage medlemmer af lokalklubber under Dansk Islandshesteforening i debatten,
så der vil således blive behov for nedsættelse af arbejdsgrupper med DI-medlemmer for at få alle
fordele/ulemper og muligheder belyst.
Der er enighed om at arbejde videre med ”Projekt organisationsudvikling” i nærmeste fremtid, herunder
mere specifikt at se på vedtægter, økonomi, organisation mv. således, at der på dette års generalforsamling
kan drøftes nogle elementer i forslaget.
Tidligst til generalforsamlingen i 2020 forventes der at være mulighed for at fremsætte nogle konkrete
forslag til vedtægtsændringer.
Det nuværende medlemskab falder i to kategorier:
• Et personligt medlemskab af Dansk Islandshesteforening
• Medlemskab gennem en lokalklub under Dansk Islandshesteforening
Den nuværende struktur har eksisteret en del år. I 2013 blev det vedtaget, at hver komite skulle bestå af en
formand og næstformand, som blev valgt direkte på generalforsamlingen.
Sports- og avlskomiteen har herudover 3 ordinære medlemmer og de to andre komiteer har 2 ordinære
medlemmer. Alle komiteer har en suppleant.
Alle komiteer har eget område med eget budget, og formanden indgår i bestyrelsen af DI sammen med
formand og næstformand.
Forretningsudvalget (FU) består af foreningens formand og næstformand samt sekretariatslederen.
Bestyrelse og komite kan nedsætte udvalg efter behov, og disse reguleres via funktionsbeskrivelser.
Enkelte udvalg er mere permanente og andre ad hoc.
De seneste år har vist, at den nuværende organisering er utilstrækkelig i forhold til udfordringerne i
komiteerne, og vi har set, at hele komiteer er udskiftet på generalforsamlingen flere gange.
Det betyder, at det har været svært at skabe kontinuitet og at sikre et højt vidensniveau – fordi der hele
tiden er nye på posterne. Dette har specielt ramt sporten og avlen. Vi har også observeret, at
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arbejdspresset i de 4 komiteer er meget forskelligt med stort pres på sporten og avlen, og i mindre grad på
klubkomiteen og natur- og breddekomiteen.

På generalforsamlingen 2019 er der afsat ca. 45 minutter til drøftelse i grupper.
Bestyrelsen har udarbejdet en række spørgsmål til hjælp i drøftelserne, som udleveres til
generalforsamlingen.
Bestyrelsen vil efterfølgende sammenskrive svarene til brug for det videre arbejde.
Bestyrelsen ønsker at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal arbejde ud fra et kommissorium. Det vil være
muligt at melde sig til arbejdsgruppen.
Bestyrelsen har bedt Caroline Thrane om at være ansvarlig for arbejdsgruppen.
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