
 

Mødenotat   Dansk Arbejder Idrætsforbund 
 

Møde Samarbejdsudvalgsmøde 

Dato 10.-11. maj 2019  

Sted Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 

Deltagere Forbundsledelsen: Peer Huniche (PH), Sonja Søe Bergmann (SSB),  

Birthe Henriksen (BH), Peter Rasmussen (PR), Mogens Damgaard (MD),  

Eddy Marrup (EM), Flemming Birkemosegaard (FB), Palle Thomsen (PT) 

Hovedstaden: Flemming Knudsen (FK), Anette Schneider (AS),  

Jan Ludvigsen (JL) 

Sjælland: Kim Sørensen (KS), Peter Andersen (PA) 

Syddanmark: Jørn Bjarning Pedersen (JBP), Sebastian Knudsen (SK) 

Midtjylland: Aase Klitte Holmgren (AKH)  

Nordjylland: Ole Henriksen (OH), Lars Nielsen (LN) 

Medarbejderrepræsentant: Thomas Ahrentz (TA) 

Nyt møde Afholdes som formandsmøde 25. oktober kl. 15.00 

 

Dagsordenspunkter: 
 

 Organisationsudvikling og frivillighed 

SSB gennemgik det udsendte bilag og redegjorde for baggrunden for, at forbundsledelsen nu fore-

lægger dette tilbud til regionerne om at afholde seminarer med henblik på, at hver region får udfor-

met sin egen frivilligstrategi samt få konkrete værktøjer til at være leder for frivillige. Målet er, så 

vidt muligt, at få gennemført seminarerne inden Idrætsforum i oktober. 

 

AKH mente, at det er en svær og tung proces at komme igennem samt, at det er vigtigt at fastholde 

det, som vi allerede har opnået. 

 

KS gav eksempel på, at det er nemmest at rekruttere frivillige til enkeltstående opgaver. 

 

FK fandt idéen med seminarerne god, men er i tvivl om det kan lade sig gøre at finde personer til at 

deltage. P.t. holder regionen udvalgene og opgaverne kørerne med de nuværende personer. 

AS tilføjede, at man har sat en proces i gang m.h.p. at finde personer til senioridrætsudvalget. 

JL fandt oplægget godt, men det bliver svært at finde tid til det p.g.a. opgaverne med turnering m.m. 

Har brug for nye personer til nye opgaver; ex. til studiebold. 

 

OH roste initiativet og opfordrede til, at det præciseres til den enkelte regions behov. Har p.t. alle 

udvalg godt besat og derfor ikke noget behov lige nu. 

 

JBP fandt det nødvendigt at bruge energi og tid på det. Hvis vi ikke gør noget, sker der intet. Vigtigt 

at få engageret nye personer og er selv kommet med fordi han i DAI har mødt engagerede personer. 

 

Det blev konkluderet, at de regioner, der har mod på det, får tilbuddet samt at oplægget justeres. 

DAI’s frivilligstrategi sendes ud sammen med mødenotatet. 

Der er behov for uddannelse omkring DAI’s organisering og generelle virke. 

 

 

 



 Status på arbejdet med strategiaftalen med DIF 

PT redegjorde for det hidtidige arbejde med strategiaftalerne opdelt i processen med regionerne og 

den halvårlige status til DIF. I forhold til DIF har vi stort set opfyldt de procesmål og resultatmål, vi 

havde sat os for i 2018. Der skal i juni laves en status på procesmålene i 2019. 

I forhold til regionerne har der været afholdt to seminarer, hvor det blev aftalt, at hver region selv 

skal arbejde videre med egne udvalg. 

 

Region Nord: En af de store udfordringer lå i at komme i gang med arbejdet med kommuneaftaler, 

hvilket konsulenten er gået i gang med. Er også i gang med Studiebold og glæder sig til, at spillet 

bliver landsdækkende. 

 

Region Sjælland: Har netop fået valgt ny ledelse og vil få lavet et årshjul for regionens opgaver og 

aktiviteter. 

 

Hovedstaden: Afholder snart møde med alle udvalg. 

 

Midtjylland: Gået i gang med Studiebold m.m. 

 

Syddanmark: Har fået valgt ny ledelse og er godt i gang med dele af strategiaftalen. 

 

 

 Forbundets og regionernes økonomi 

PT fremlagde oversigt over den samlede økonomi i DAI: 

 

DAI økonomi 2018 Resultat 2018 Egenkapital Antal foreninger Kapital pr. Antal

31/12 2018 forening ansatte

Forbundet "DAI" -222.192 3.892.397 737 5.282 5 31/37

Forbundet "IFS" -378.478 978.373 3 6/37

Nordjylland -17.914 79.040 76 1.040

Midtjylland 33.145 366.994 92 3.989

Syddanmark 7.582 219.401 80 2.743

Sjælland 60.490 170.671 55 3.103

Hovedstaden 221.841 1.227.353 434 2.828 1 15/37

I alt DAI -295.526 6.934.229  
 

PH lagde op til en generel drøftelse af, hvad samarbejdsudvalget mener, at forbundet skal yde regi-

onerne af økonomisk hjælp/ give tilskud til ud over, at regionerne modtager foreningskontingenter 

og administrationstilskud samt får betalt revision og forsikringer. Det er forbundsledelsen, der kan 

tage beslutning herom, men det vil være rart med nogle indikationer fra regionerne. Eksempelvis 

har Region Hovedstaden ansøgt om et huslejetilskud på 75.000 kr. 

 



Region Hovedstaden begrundede ansøgningen med, at regionen har rigtig mange foreninger, der 

skal plejes. Har en årlig husleje på 180.000 kr. samt andre administrative udgifter. Gør hvad de kan 

for at få foreningerne til at betale for deltagelse i turneringer m.m., hvorfor der af og til laves over-

skud. Regionen udbyder ikke noget gratis, som det kan være tilfældet i andre regioner. Forbundet 

har tidligere givet tilskud til regionerne. Dette eksempelvis kørselstilskud til Region Nordjylland. 

 

Den efterfølgende drøftelse gav ingen konklusions. Forbundsledelsen behandler den omtalte ansøg-

ning på møde i juni. 

 

 Nyt logo, design og hjemmesider 

 

Under overskriften ”Ny visuel identitet i DAI” redegjorde Mikkel Bonnesen for processen med 

henblik på at nå frem til nyt logo, design og nye hjemmesider. Det nye logo og eksempler på brug 

af færdigt design af indbydelser m.m. samt ny hjemmeside blev vist. 

 

JL mente, at regionerne burde have været inddraget i at vælge nyt logo. Kunne være gjort ved, at de 

tre forslag kunne være sendt ud til afstemning i regionerne. Ville høre de øvrige regioners indstil-

ling til dette. De øvrige regioner mente alle, at det var ok, at det var forbundsledelsen, der havde 

taget beslutningen. 

 

I forhold til IFS’s brug af logo, blev det foreslået at revurdere logoet så det tydeligt fremgår, at IFS 

er en del af DAI. Kunne gøres ved at bibeholde DAI øverst i logoet. 

 

Mikkel og Jimmy er i gang med en møderække med regionerne for at præsentere brugen af skabe-

loner for indbydelser m.m., ny hjemmeside samt mulighed for tilmeldings- og betalingsløsning hos 

NemTilmeld (der ikke er en del af ny hjemmeside m.m.). 

  

 DAI’s 90 års fødselsdag 

 

PT oplyste om de foreløbige planer med markeringen af 90 års fødselsdagen i form markering på 

hjemmeside og Facebook, diverse arrangementer rundt omkring i landet samt ”festspisning” på 

Idrætsforum. 

 

 Bordet rundt med information fra regioner, forbund og medarbejderrepræsentant 

 

Region Nord: Et alvorligt problem, at egenkapitalen ikke er god, da man har tabt 32.000 kr. over de 

sidste tre år. Så der gennemføres intet, der giver underskud. Regionen er ellers inde i en god spiral 

med fuldt besatte idrætsudvalg samt både en idrætskonsulent og en idrætsrådgiver. Er officielt ble-

vet administrator af idrætsanlægget på Åvej, med betaling fra kommunen. 8 foreninger hører til på 

anlægget. Er arrangør af DM i krolf 2019. 

 

Region Midt: Mister en del foreninger; dette særligt i karate, hvor vi ikke længere har tilbud. Stu-

diebold er startet op, og der er god aktivitet i krolf. Har sat midler af til jubilæumsarrangementerne. 

Håber på, at tiltaget omkring frivillige kan bære frugt af sig til regionen. 

 

Region Sjælland: Opstarter turnering i efteråret i ’DAI – Kurling’, og har købt rekvisitter til dette. 

Har købt pc’ere til udvalgsmedlemmer. Skal til at starte op med den nye ledelse. 

 



Hovedstaden: Skal have fundet en ny formand om et år. Alle udvalg/ idrætter gav overskud i 2018. 

Det er stort set de samme personer, der gennem årene har udgjort personskaren i udvalgene. 

 

Syddanmark: Fået ny besætning i ledelsen og afholder første møde i næste uge. Har god aktivitet i 

krolf, studiebold, MTB og senioridræt. Vil nu udbrede MTB til Jylland (har hidtil været på Fyn). 

Årets seniorcamp er i regionen. Der er tilmeldt 135 deltagere. 

 

Medarbejderrepræsentant: Den nye geografiske struktur for konsulentarbejdet er ved at finde godt 

på plads. Har givet en ny arbejdssituation for de fleste. Der er kommet to nye konsulenter til, som 

begge er glade for at være i DAI. Konsulenterne har fokus på at lave ”fagpraksis” for alle områder 

til gavn for hele landet. 

 

Forbundet: Senioridrætten ved CSIT World Sports Games måtte desværre aflyses grundet for få 

deltagere fra andre lande. DAI deltager nu med 2 hold i mini-fodbold (et fra IFS og et fra Studie-

bold) samt 2 senior tennis hold og 2 veteran tennis hold. En delegation på i alt 44 personer. 

Årets medlemsregistrering viser en fremgang i antallet af medlemmer men en tilbagegang i antallet 

af foreninger. Vil blive sendt til regionerne nu. 

Der skal desværre på ny iværksættes en stor indsats m.h.p. at skaffe varig økonomi til IFS. IFS har 

p.t. 33 foreninger er flere nye er på vej. 

IFS Idrætsfestivalen i Vejle samler ca. 260 deltagere. 

 

 

Næste møde: Det blev aftalt at afholde det som et formandsmøde fredag, den 25. oktober kl. 15.00 

forud for mødet i Idrætsforum. Hvis der bliver behov for det, afholdes der et aftenmøde i efteråret. 

Mødet i foråret 2020 afholdes som fredag – lørdag møde. 

 

 

Brøndby, den 20. maj 2019 

Notat ved: Palle Thomsen 

 

 

 

 


