
Referat    Dansk Arbejder Idrætsforbund 

 

Møde Idrætsudvalgsmøde 1 – 2018  

Dato Fredag den 5. januar 2018 

Sted Regionskontoret, Odense 

Deltagere Peter Rasmussen, Eddy Marrup, Flemming Birkemosegaard, Poul Sørensen, 

Andreas Thiesson. 

Sekretær/Referent, Jimmy Lauridsen. 

 

  Action på 

opgaver 

  1. Velkomst, præsentation  

Peter Rasmussen bød velkommen til det første møde i det nye Idrætsudvalg. 

Efter kongressen er Eddy Marrup og Flemming Birkemosegaard, begge medlem 

af forbundsledelsen, indtrådt i udvalget, sammen med Peter Rasmussen. 

Herudover vil konsulent Poul Sørensen og ny konsulent i Region Syddanmark, 

Andreas Thiesson også være en del af udvalget, samt sekretær Jimmy Laurid-

sen. 

Det er besluttet at Peter Rasmussen fortsætter som formand for Idrætsudval-

get. Mindre sager og beslutninger afgøres af Peter Rasmussen og Jimmy Lau-

ridsen, med kopi/orientering til de resterende medlemmer af udvalget. 

Endvidere blev der orienteret om Idrætsudvalgets budget, ansøgning om mid-

ler og fordeling af midler, aktivitetsønsker osv. 

 

 

  2. Idrætsforum 2018 

Idrætsforum 2018, afholdes den 23. – 24. februar på Dalum Landbrugsskole. 

Deltagerne gennemgik invitationen og foretog nogle enkelte justeringer i 

tekst og program. Man drøftede ang. oplægsholdere og blev enige om, at 

undersøge mulighed for to oplægsholdere til fredag. Når dette er på plads, 

udsendes invitationen. 

Man mente ikke at der var behov for de store ændringer i forhold til hvordan 

Idrætsforum skal afvikles. 

 

 

 

 

Jimmy 

 

  3. Karate 

Jimmy orienterede om, at der p.t. er tre personer som muligvis vil deltage 

på Idrætsforum og drøfte karate fremadrettet. 

På sigt vil det være rart hvis vi kan finde 5 personer som har lyst til at være 

en del af DAI’s Karateudvalg. Det vil være Peter Rasmussen som er ansvarlig 

for karate. 

 

 

 

  4. Udvikling af Krolf 

Andreas Thiesson opfordrede til, at man evt. arbejdede på, at få krolf ind på 

skolerne. Forslag som evt. kan drøftes på Idrætsforum. 

 

 

6. Næste møde i Idrætsudvalget 

20. marts 2018, kl. 10.00 – ca. 13.00. Regionskontoret, Odense. 

 

 


