
Referat    Dansk Arbejder Idrætsforbund 
 

Møde Samarbejdsudvalgsmøde 

Dato 14. marts 2017 kl. 17.00 

Sted Idrættens Hus, Brøndby 

Deltagere Forbundsledelsen: Jan Ludvigsen, Peter Rasmussen, Sonja Søe Bergmann,  

Mogens Damgaard, Palle Thomsen 

Region Hovedstaden: Anette Schneider, Flemming Olsen 

Region Sjælland: Lis Lunn, Kim Sørensen, Aksel Tagmos 
Region Syddanmark: deltog ikke 

Region Midtjylland: Aase Klitte Holmgren 

Region Nordjylland: Bente Bonde Pedersen, Eddy Marrup 

Medarbejderrepræsentant: Thomas Ahrentz 

Andre: Søren Gøtzsche og Poul Sølvstein (under punkt 2) 

  

Nyt møde 2. oktober 2017 i Brøndby 

 

1. Mødet åbnes; godkendelse af dagsorden 

Jan Ludvigsen bød velkommen til årets første møde i samarbejdsudvalget.  

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Status for strategiaftale med Danmarks Idrætsforbund 

Poul Sølvstein fremlagde de fire strategiske spor, som forbundsledelsen har valgt at arbejde videre 

med, og som er godkendt af DIF’s bestyrelse som DAI’s strategiske spor. De fire spor er følgende: 

 

1) DAI vil løfte en væsentlig samfundsmæssig opgave ved at kvalificere idrætstilbud til seniorer 

 

2) DAI vil styrke og etablere nye samarbejder for at styrke sammenhængskraften imellem 

idrætsprojekter og andre specialforbund 

 

3) DAI vil løfte en væsentlig samfundsmæssig opgave ved at kvalificere idrætstilbud til personer med 

psykiske vanskeligheder 

 

4) Udvikling af den traditionelle idræt og motionssport for voksne begyndere med henblik på vækst i 

medlemstal 

 

Palle Thomsen oplyste om, at der nu skal sættes økonomi på de enkelte spor, og at de færdige oplæg 

skal være afleveret til DIF inden 1. juni. Strategiaftalen er afgørende for DAI’s økonomi 4 år frem. 

 

Jan Ludvigsen tilføjede, at det er en spændende proces, og at DAI’s udspil er meget ambitiøst og vil 

ikke kun kræve en hel del økonomi men også, at alle i organisationen står bag den strategiske aftale. 

 

3. Status for DAI Region Syddanmark 

Peter Rasmussen orienterede om, at den midlertidige ledelse har været samlet et par gange og skal 

samles på ny inden længe og inden den ordinære generalforsamling 24. april, hvor der gerne skal 

vælges en regionsledelse. Orienterede endvidere om den nye organisation SAI, hvor ledelsen udgøres 

af regionens afgåede ledelse. Der er nogle foreninger, der har meldt sig ud, men ikke kun p.g.a. den 

aktuelle situation. 

 



Jan Ludvigsen tilføjede, at den midlertidige ledelse har anbefalet, at der ses på muligheden for, på et 

tidspunkt, at splitte regionen op i to geografiske enheder. Forbundsledelsen vil se på dette. 

 

Kongres og ny forbundsledelse 

Jan Ludvigsen meddelte, at der har været arbejdet intenst på at få fundet kandidater til valg af 

forbundsledelse på kongressen 11. november. Der mangler nu kun en kandidat, og halvdelen af den 

nuværende forbundsledelse har valgt at genopstille. 

 

Palle Thomsen tilføjede, at alle kandidater har været samlet til et møde i januar, og alle er indbudt til at 

deltage som gæst på møderne i forbundsledelsen og møder omkring strategiaftale med DIF.  

 

4. Orientering om cykling i DAI  

Eddy Marrup, der er formand for DAI’s cykeludvalg, gav en orientering om arbejdet med events og 

uddannelser i motionscykling. Der er nedsat et udvalg med repræsentation fra 3 regioner. Arbejdet 

bæres meget oppe af IFS, og ”DAI i almindelighed” mangler i arbejdet. Opfordrede regionerne til at 

tage kontakt til deres foreninger med cykling m.h.p. deltagelse i 10-10-10, der er et motionsløb rundt 

omkring i landet på verdens mentale sundhedsdag10. oktober. 

 

Aase Klitte Holmgren efterlyste en oversigt over foreninger i DAI med cykling. 

 

5. Forbundets regnskab for 2016 

Palle Thomsen henviste til det udsendte regnskab for 2016 med tilhørende ledelsesberetning. 

Gennemgik de væsentligste afvigelser fra budgettet samt forbundets egenkapital samt hensættelser. 

Regnskabet viser et underskud på kr. 37.835 mod et budgetteret underskud på kr. 600.000. 

Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2016 kr. 4.033.668 kr. 

 

6. Regionerne har mulighed for at orientere om fremtidige aktiviteter og udfordringer 

Hovedstaden: Ingen orientering. 

 

Sjælland: Region Hovedstadens bowlingudvalg hjælper med gennemførelse af introstævne på Sjælland 

med henblik på stævne – og turneringsaktivitet på Sjælland. Initiativet kommer fra Idrætsforum. 

 

Midtjylland: Fodbold og bowling har mange udfordringer og særligt bowling er i fare for helt at stoppe. 

Ser frem til, at ”Bevæg dig for livet – senior” kommer rigtigt i gang i Aarhus. Har store forventninger 

til, at det kan sætte nyt i gang. Omtalte endvidere ”Naturmotionstur” som nyt initiativ. 

Spurgte til kontingentopkrævning og besked til deltagere i CSIT World Sports Games. 

Palle Thomsen svarede, at bogholderiet har opkrævet kontingenter i denne uge, og at der forventes 

udsendt mere information om CSIT WSG i næste uge. Afventer informationer fra værterne. 

 

Nordjylland: Gennemførelsen af fodbolddommerkurser har haft meget positiv effekt. Bowling har det 

ikke så godt, hvilket nok er et generelt problem for bowling som idræt. Senioridræt fungerer godt. 

 

7. Orientering fra forbundet; herunder om handlinger i frivilligstrategien 

Jan Ludvigsen: Henviste til referater af møder i forbundsledelsen. 

 

Palle Thomsen: Oplyste om aktuelle handlinger i frivilligstrategien, hvor der er ved at blive lavet en 

præsentation af, hvad det indebærer at være frivillig leder på forskellige niveauer i DAI. Der er 

modtaget ca. 10 indstillinger til kåringen af Årets frivillige i DAI 2016. Forbundsledelsen vil foretage 

udvælgelse på møde 31. marts og 1. april. 



Mogens Damgaard gav en fyldestgørende orientering om initiativer og aktiviteter i IFS – Idræt for 

sindet. Dette bl.a. om invitation til Folketingets psykiatriordførere til at løbe med i ”Sundby Walk and 

Run”, årets Idrætsfestival i Vejle, workshops og forløb med konsulentfirma omkring økonomisk 

forankring efter 2018, udtagelse af spillere til mini-fodbold ved CSIT World Sports Games, generering 

af økonomi ved gennemførelse af kurser for medarbejdere i regionerne, status på foreninger samt 

møder med DGI, DIF og Parasport Danmark omkring fælles indsats i regi af ”Bevæg dig for livet”.  

 

8. Orientering fra medarbejderrepræsentanten 

Thomas Ahrentz oplyste om, at personalet har taget fat på ”det at tænke tværfagligt” og hjælpe med at 

benytte tilbud på tværs i DAI. Arbejdet med ”Bevæg dig for livet – senior” fylder meget, men 

samarbejdet med DGI fungerer generelt fint. Vi lægger stor vægt på, at DAI får så meget som muligt 

ud af samarbejdet. 

Der skal inden for kort tid forhandles ny overenskomst med Serviceforbundet.  

 

9. Eventuelt og næste møde 

Eddy Marrup så gode muligheder for at få personer fra IFS lokalt med ind i regionernes udvalg/ eller 

hjælpe til i regionerne. 

 

Næste møde i samarbejdsudvalget afholdes 2. oktober i Brøndby. 

 

 

Brøndby, den 23. marts 2017 

Referent: Palle Thomsen 


