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DAI Region Hovedstadens 1. Regionsmøde, mandag den 29.3. 2010 – i 
Valbyhallen. 
Til stede: 20 delegerede, 2 gæster – ialt repræsenterende 14 klubber. 
 
Dagsorden: 

1. Regionsmødets åbning 
2. Valg af dirigent 
3. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden 
4. Beretning 
5. Regnskab 
6. Indkomne forslag 
7. Valg af bestyrelsen 

a. Formand 
b. 3 medlemmer til bestyrelsen 

Øvrige valg: 
c. Kasserer 
d. Sekretær 
e. 2 kritiske revisorer 
f. 1 suppleant for de kritiske revisorer 

8. Fremtidigt arbejde 
 
Ad. 1 Regionsmødets åbning 
Erik Rasmussen (ER) bød velkommen til regionsmødet.  
 
Ad. 2 Valg af dirigent 
Bruno Cavagnaro blev valgt som dirigent. Bruno Cavagnaro (BC) takkede for valget, 
og konstaterede, at årsmødet er indkaldt i henhold til vedtægterne. Alt materiale er 
tilgængeligt fra Regionens hjemmeside. 
Anette Schneider blev valgt som referent 
 
Ad. 3 Godkendelse af dagsorden og forretningsorden 
Dagsordenen blev godkendt, BC gjorde opmærksom på, at der under forslag er et 
sæt nye vedtægter. Hvis det nye sæt regler vedtages, vil dette berøre de senere valg 
(dagsordenens punkt 7).   
BC gennemgik forretningsordenen. Der var enighed om at hvis det blev nødvendigt, 
ville et stemmeudvalg blive nedsat. Udover de nævnte punkter, var der enighed om 
at tobaksrygning er forbudt og at mobiltelefoner holdes slukket. 
 
Ad. 4 Beretning 
ER fremlagde beretning, og sagde at der siden sidste regionsmøde har været afholdt 
8 bestyrelsesmøder. På disse er Regionens økonomi blevet drøftet, og et par poster 
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er blevet justeret. Regionen har en sund økonomi p.g.a. renteindtægterne. Regionen 
har et problem p.g.a. en kopimaskine der er på leasingkontrakt. Regionen ønsker at 
ophæve kontrakten, men dette er ikke muligt. Regionen har derfor overgivet sagen til 
advokat Henrik Ravnild, som tager sig af det videre forløb. Desværre har badminton 
måtte lukke ned for aktiviteter. Dette skyldtes, at det ikke var muligt at få valgt et 
udvalg. Via Regionen har vi forsøgt at lave et propagandastævne, men der var 
desværre for få deltagere. Det er aftalt, at Regionen lavet er nyt forsøg i efteråret 
2010. Senioridrætsudvalget er i den forløbne periode blevet tyndet kraftigt ud, og 
tilbage var kun Lisbet la Cour. Lisbet fik med hjælp fra Torben Pedersen og Anette 
Schneider fra Regionen et nyt udvalg op at stå. På seniorplan har kanoturene været 
en stor succes, som gentages i juli 2010. Dansefestival blev afholdt i 2008, men 
måtte aflyses i 2009.  
Regionen blev i 2009 varslet om at bygningerne som vi hører til i, skulle sælges. P.t. 
er de dog ikke blevet solgt, så det tyder på, at vi forsætter i de samme lokaler.  
Regionen har valgt at have et fælles walking/krolf-udvalg, da det er samme 
målgruppe.  
Regionen forsøgte i 2009 at få en breddeidrætskonsulent, men Forbundet har måtte 
afslå p.g.a. manglende økonomi. Der har i forbindelse med dette Regionsmøde 
været nedsat et Lov- og strukturudvalg. Vi forsøgte i denne forbindelse at afholde et 
stormøde for alle regionens udvalg. Desværre kom der alt for få tilmeldte, de fleste 
kom fra senioridrætten som netop selv havde lavet vision. I forbindelse med det 
lokale Idrætsforum (forventes afholdt 2. kvartal 2010), vil visionsseminaret blive 
genoptaget. 
Til sidste takkede ER for samarbejdet til alle valgte samt de fodboldansatte. 
Der var ingen yderligere bemærkninger fra de øvrige udvalg. 
 
Debat: 
Peter Lee, Hvidovre Karate Klub. Karate er interesseret i komme igang igen med 
aktiviteter i regionen. Har haft en henvendelse til Regionen, men der er intet sket.  
ER svarede, at det er korrekt at der har været en henvendelse. ER lover at 
undersøge, og vende tilbage.  
Peter Lee uddybede, og sagde at der har været afholdt et møde, og der var stor 
enighed om et samarbejde. Efterfølgende havde klubben fået et brev fra forbundet, 
at det ikke var muligt at starte karate op.  
Jan Ludvigsen, Forbundsformand svarede, at det ikke er nogen hemmelighed, at der 
har været koks i karaten, og dette næsten siden karaten blev en idræt i DAI. Der er 
enighed om at afvente yderligere tiltag, indtil der er enighed i udvalget omkring 
karate.  
Peter Lee ønskede at vide, om Hvidovre Karate Klub ikke er velkommen i DAI? 
BC konkluderede, at dette problem er et meget specielt forhold, som Regionsmødet 
ikke kan tage stilling til. DAI er en demokratisk organisation, hvor alle kan være med, 
med mindre særlige forhold gør sig gældende. BC opfordrede til, at man undlod 
yderligere diskussion, men opfordrede den nye Regionsledelse til, at man starter 
forfra og finder ud hvad der er muligt.  
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BC lukkede herefter debatten, og bad den nye regionsledelse tager hurtig kontakt til 
både forbund og klub. 
 
Der var ingen yderligere bemærkninger til beretningerne, og BC konstaterede at 
beretningerne er vedtaget. 
 
Ad. 5 Regnskab 
Conny Schackinger (CS) redegjorde for Regionens regnskab. De enkelte 
idrætsgrenes regnskab bliver behandlet på de enkelte idrætsmøder.  
CS gjorde rede for de afvigelser der var i forhold til budgettet.  
Regnskab 2008. 
Repræsentation er højere end budgetteret, dette skyldes et højt renteafkast, som 
bl.a. er blevet brugt på at give de frivillige ledere en tur i Cirkusrevyen med 
efterfølgende spisning. Dette er naturligvis kun muligt p.g.a. disse ekstra penge.  
Udgiften på inventar skyldes at der er anskaffet en ny portomaskine. Udgiften til 
kopiering er forskellig fra budgettet, og dette er p.g.a. en ændret fordelingsnøgle, 
hvor fodbold betaler en større andel.  
 
Regnskab 2009.  
Udgiften til rengøring skyldes, at der er foretaget en hovedrengøring af lokalerne i 
sommeren 2009. Udgiften til kontorartikler skyldes indkøb af kuverter og fakturaer. 
 
Årets resultat 2008: 110.330 kr. 
Årets resultat 2009: 40.772 kr. 
 
Hanne Olsen, Bowleren spurgte, hvad der skyldes den høje rente? 
CS svarede, at Regionen har etableret en højrentekonto. Der må hæves 6 gange 
årligt.  
Jan Ludvigsen, Fodboldudvalget oplyste, at det i Regionen er fodbold der har 
pengene. Her har man valgt, at renteindtægterne går i fællesskabets kasse. 
 
Herefter blev regnskaberne vedtaget. 
 
Ad. 6 Indkomne forslag 
BC gjorde opmærksom på, at der kun var indkommet forslag fra regionsbestyrelsen 
på nye vedtægter. BC motiverede forslaget, og sagde bl.a. at der siden 2002 har 
været en opdeling af Regionen på en Regionsbestyrelse og en 
Regionsadministration. Dette har ikke haft den ønskede effekt. Vedtægterne er 
samtidig revideret i forhold til Forbundets vedtægter. Det udsendte forslag er også i 
et mere overskueligt og læsevenligt format. 
 
Hele forslaget sættes under samlet afstemning. Regionsbestyrelsen bliver udvidet, 
men dette kun p.g.a. at kasserer og sekretær nu bliver medlem af bestyrelsen, og 
ikke kun administrative personer uden stemmeret ved regionsmøderne. 
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Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
Ad. 7  Valg 
(følger de nye vedtægter i Regionen) 
 
Ole Juhl fungerede som dirigent under første valg. 
A: Formand  Bruno Cavagnaro blev valgt. 
B: Kasserer Conny Schackinger blev valgt. 
C: Sekretær Per Aune blev valgt. 
D: 3 medlemmer, herunder meddelelse om hvem, der udgør den 7. 
bestyrelsesmedlem. 
  7. medlem af regionsbestyrelsen er Jan Ludvigsen, Fodboldudvalget. 
  Sonja Søe Bergmann, Torben Pedersen og Anette Schneider blev 
valgt. 
E: 1 suppleant for Regionsbestyrelsen 
  Ole Juhl blev valgt. 
F: 2 kritiske revisorer 
  Henrik Zahrtmann, 

Gunnar Ingeholm (ingen skriftlig tilkendegivelse), blev valgt 
G: 1 suppleant for de kritiske revisorer 
  Ernst Rasmussen blev valgt. 
H: Ordens- og Appeludvalget, følgende er udpeget: 

Frode Holm 
Henrik Ravnild 
Ole Juhl. 

 
Ad. 8 Fremtidigt arbejde 
ER fortalte, at man atter vil forsøge badminton i 2010. I Krolf er der håb om en 
permanent bane i Kildevældsparken. Samtidig undersøges det om det er muligt at få 
nogle faste tidspunkter på Genforeningspladsen, og måske efterfølgende få etableret 
en stationær bane. 
 
Jan Ludvigsen syntes principielt, at det er beskæmmende at så få deltagere kommer 
til Regionens højeste myndighed. Der bør arbejdes på større fremmøde fremover. 
Jan Ludvigsen fortsatte, og fortalte at den idrætspolitiske situation ikke er for god, og 
slet ikke indenfor fodbolden. Der er kommet et nyt medlem i Københavns 
Kommunes Borgerrepræsentation, som har fået sæde i Kultur- og idrætsudvalget. 
Det er en person, som man kender i DAI, og vi kan måske få lidt indflydelse denne 
vej.  
 
Peter Lee mente at problemet er, at fastholde klubberne. Der skal tages varmt imod 
nye klubber, og de skal plejes. Der mangler forståelse, og der mangler opfølgning.  
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Ernst Rasmussen, Øbro Motion var meget interesseret i et samarbejde med den 
person som JL omtalte. Det er vigtigt, idet senioridrætten har dårlige betingelser.  
Lisbet la Cour, SSB fortalte, at senioridrætten netop havde haft sit eget idrætsmøde, 
og her var der 17 fremmødte. Det er vigtigt at prøve at få politikere til at komme, og 
evt. give bud på muligheder. Næste gang der er senioridrætsmøde skal der være en 
inviteret person med udefra.  
 
BC takkede for valget. Har vist muligheden var der i et stykke tid,. BC understregede, 
at han har sagt ja under forudsætning af, at Regionsbestyrelsen ville bakke op. BC 
vil ikke komme med en programerklæring idag. BC er helt enig med Hvidovre, men 
husk det er frivillig arbejdskraft – og de valgte har kun deres fritid. Der har bl.a, været 
et langt forløb, hvor projekter nu skal overgå til idrætter. Dette gælder nu for 
senioridrætten, tidligere er krolf og stavgang overgået til idrætter i Regionen. Der 
ydes et kæmpe stykke arbejde, men alt kan ikke nås og derfor er der desværre 
noget der må nedprioriteres. 
DAI skal være mere synligt. Dette kan være igennem hjemmesider – hvor Forbundet 
nu har lavet en portal. Vi skal være et serviceorgan, der er en plan om at sektionere 
arbejdet, så noget tager sig af idrætterne, andre af senioridrætten og prøveaktiviteter 
og nogen tager sig af administrationen. BC er sikker på, at ved næste Regionsmøde 
er der stor glæde, over hvor langt vi er kommet og at mange flere klubber deltager i 
Regionsmødet.  
Hanne Olsen, Bowleren. Selvom det er frivillig arbejdskraft er det vigtigt, at der er tid 
til at tage imod de nye. Medlemstilstrømningen er jo ikke for stor.  
Peter Lee, Hvidovre ønskede at man nu kigger fremad, og er fortsat interesseret i at 
få aktiviteter igang. 
BC svarede, at han har lovet, at Regionen vil kigge på karatesagen, men der er intet 
tilsagn om hvad der sker. Der vil på hjemmesiden komme en orientering om 
beslutningen. 
 
Per Aune takkede herefter Erik Rasmussen for indsatsen i de 4 år som 
Regionsformand. 
 
Herefter blev mødet sluttet. 
 
Anette Schneider                                                      Bruno Cavagnaro 
Referant       Dirigent 
 


