
NOTAT    Dansk Arbejder Idrætsforbund 
 

Møde Samarbejdsudvalgsmøde 

Dato 2. – 3. november 2018  

Sted Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 

Deltagere Forbundsledelsen: Peer Huniche, Sonja Søe Bergmann, Birthe Henriksen,  

Peter Rasmussen, Mogens Damgaard, Flemming Birkemosegaard,  

Palle Thomsen 

Hovedstaden: Flemming Knudsen (kun fredag), Anette Schneider,  

Jan Ludvigsen 

Sjælland: Lis Lunn, Peter Andersen, Kim Sørensen 

Syddanmark: Jørn Tang  

Midtjylland: Aase Klitte Holmgren, Bente Grænse  

Nordjylland: Ole Henriksen, Poul Sørensen 

Medarbejderrepræsentant: Thomas Ahrentz 

Konsulent: Poul Sølvstein (kun fredag) 

Nyt møde  

 

Uddannelse, organisering og frivillighed 

Der blev gennemført en proces med fokus på, hvordan man ser den bedst mulige fremtidige organi-

sering i DAI. Forbundsledelsen følger op på meldingerne på møde 27. november. 

 

Personalebemanding 

Der blev orienteret om, at forbundsledelsen har besluttet at bringe antallet af konsulenter op på det 

samme antal som i 2018. Der er brug for dette, og det er en vigtig investering, hvis vi skal fastholde 

og videreudvikle såvel det nationale som det regionale arbejde og ikke mindst indfri strategiaftalen 

med DIF. Det er samtidigt vigtigt at geografien bliver dækket af så godt som muligt. 

Dette medfører: Poul Sølvstein bliver konsulent med udgangspunkt i Nordjylland (flytter med fami-

lien op nærheden af Aalborg). Der ansættes en ny konsulent med udgangspunkt i Hovedstaden og 

Sjælland (kontor i Brøndby). Der vil endvidere blive ansat en ny konsulent for Idræt for sindet, så-

ledes at der igen er to konsulenter). 

  

Status på arbejdet med strategiaftalen med DIF 

Regionerne Syd, Midt og Nord har været samlet 13. oktober, hvor hver region fik aftalt nogle over-

ordnede handlinger, der ligger i tråd med strategiaftalen. 

Region Midt skal samles igen 7. december for at sætte konkret handling på. 

Region Nord følger løbende op på aftalerne. 

Region Syd følger løbende op på aftalerne. 

Region Hovedstaden har haft strategiaftalen til drøftelse på møde i regionsbestyrelse, hvor det blev 

aftalt at lave en samling for udvalgene i december eller januar. 

Region Sjælland deltager i samlingen med Hovedstaden og vil tage fat på strategiaftalen på først-

kommende bestyrelsesmøde. 

 

Forbundet skal aflevere en evaluering til DIF (inden 3. december) af de aftalte resultatmål og pro-

cesmål i 2018. 

 

 

 

 



Status på forbundets økonomi; herunder budget for 2019 og finansiering af Idræt for sindet 

Der forelå et foreløbigt budget for 2019 udvisende et underskud på 745.000 kr. 

Region Hovedstaden og Region Nord ser gerne en forhøjelse af administrationstilskuddet, der ikke 

har vært reguleret længe. Hovedstaden har en meget stor udgift til husleje. 

 

Der var desuden en drøftelse af den årlige medlemsregistrering til det centrale foreningsregister, og 

flere anså det som en administrativ- /konsulentmæssig opgave at sørge for, at alle foreninger lader 

sig registrere. 

 

Hovedstadens fodbold har brugt 150.000 kr. til videreudvikling af App for turneringen. Ser gerne, at 

forbundet giver et tilskud til dette. 

 

Omkring finansiering af Idræt for sindet er det i 11. time lykkedes at få bevilget 1,5 mio.kr. af sats-

puljemidlerne på det sociale område for 2019. Der arbejdes fortsat på at få en mere langsigtet finan-

siering gennem etableringen af platformen for udsatte-idræt (der oprindeligt havde navnet Team 

Hele Danmark).    

 

DAI’s 90 års fødselsdag 19. maj 2019 

Konklusionen på drøftelsen blev, at det er fødselsdagsåret, der markeres på den vis, at udvalgte ar-

rangementer (efter udvalg og regionernes valg) indgår i en jubilæumskalender og får et særligt logo 

påført (DAI 90 år i 2019). 

 

Orientering om CSIT World Sports Games 2.-7. juli 2019 i Tortosa, Spanien 

Der blev givet en orientering og vist nogle fotos fra stedet. Planerne er at deltage i senioridræt, mi-

ni-fodbold og tennis. Det endelige omfang samt deltagerbetaling vil blive besluttet på møde i for-

bundsledelsen 27. november. 

 

Orientering om Senior Camp 2018 

Der blev givet orientering om en meget vellykket Senior Camp med 80 deltagere på Musholm. Del-

tagerevalueringen var også meget positiv, og mange ønsker at deltage igen. 

Næste års Senior Camp arrangeres af DAI’s Senioridrætsudvalg, og stedet er Nordborg, Als 28.-29. 

august 2019 (som et af 90 års fødselsdagsarrangementerne). 

 

Orientering om IFS Idrætsfestival 2018 

Der blev givet en orientering om årets festival (med ca. 250 deltager) samt givet indblik i, hvad det 

indebærer at arrangere og gennemføre festivalen.  

 

 

Brøndby, den 19. november 2018 

Notat ved Palle Thomsen 

 

 

 


