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DAI Region Hovedstadens regionsmøde, mandag den 19.3.2012. 

 

Til stede: 25 stemmeberettigede og 7 gæster fra 18 klubber. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden 

3. Beretning 

4. Regnskab(2010-11) Budget (2012-13) 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af regionsbestyrelse 

a. Formand 

b. Kasserer 

c. Sekretær 

d. 3 medlemmer, herunder meddelelse om hvem, der udgør det 7. bestyrelsesmedlem 

jfr. § 5 

e. 1 suppleant for regionsbestyrelsen 

f. 2 kritiske revisorer 

g. 1 Kritisk revisorsupleant 

h. Orientering om hvem der er udpeget til Ordens- og appeludvalget 

7. Fremtidigt arbejde 

 
 
Bruno Cavagnaro (BC) bød velkommen til Regionsmødet i DAI Region Hovedstaden. 
 

BC mindedes de DAI-kammerater der er afgået ved døden i den forløbne periode. 

  

Som referent blev foreslået Anette Schneider, Regionsbestyrelsen. Anette blev valgt. 

 

Ad. 1 Valg af dirigent 

BC foreslog Ole Juhl, Tennis, som dirigent. Ole blev valgt. 
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Ole Juhl (OJ) takkede for valget, og konstaterede at regionsmødet ifølge vedtægternes § 7.01 
afholdes i marts måned i lige år. Regionsmødet skal indkaldes med 4 ugers varsel. Da indkaldelsen er 
sket via Regionens hjemmeside den 14. februar 2012 og gennem mail til alle foreninger den 15. 
februar 2012, kunne OJ konstatere, at Regionsmødet er lovligt indvarslet. 
 

Ad. 2 Godkendelse af dagsorden og forretningsorden 

 
Dagsordenen, vi skal arbejde efter, fremgår af vedtægternes § 7.02.  
Dagsordenen blev godkendt. 
 

Forslag til forretningsorden: 
1. Dirigenten skal lede forhandlingerne upartisk, og må sikre sig at talerne holder dagsordenen. 
2. Dirigenten fører talelisten i den rækkefølge, der er anmodet om ordet, med opgivelse af navn 

og klubnavn. 
3. Dirigenten skal sørge for at forhandlingerne afsluttes inden for et rimeligt tidspunkt, og kan af 

hensyn hertil stille forslag om begrænsning af taletid og afslutning af debatten. 
4. Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, med mindre dirigenten eller 1 

stemmeberittiget ønsker en skriftlig afstemning. 
 
Forretningsordenen blev godkendt. 

 

Stemmeudvalg udpeges, hvis/når der skal tælles stemmer. 

 

Ad. 3 Beretning 

 

BC startede med at takke Sonja Søe Bergmann (bowlingudvalget) for hendes tid i 

Regionsbestyrelsen. BC ønskede Sonja held og lykke med ”jobbet” i Forbundsledelsen. 

BC fortsatte den mundtlige beretning, og sagde at alle idrætter er omtalt udførligt i beretningen. 

Walking er ikke omtalt, hvilket skyldes at ”udvalget” består af 1 person, som arbejder sammen med 

seniorudvalget. Kampsport har ikke haft aktiviteter i regionen i den forløbne periode. Alle aktiviteter kan 

ses på DAIs hjemmeside. 

 

Vil ikke gentage beretningerne fra idrætsudvalgene, men trække et par punkter frem. Senior har som 

bekendt fået færre midler, og der flyder meget færre penge til idrætten. Det er dog lykkedes Forbundet 

i et samarbejde med DIF at få igangsat et nyt projekt. I dette projekt skal der skaffes flere foreninger 

og flere medlemmer. Ny seniorkonsulent for regionen – Poul Sølvstein.  

 

Det store dyr i åbenbaringen - er krolf. Krolf skal udvikles, og der skal trækkes folk til. Især i Jylland og 

Fyn skyder der nye foreninger frem. I Hovedstanden har vi det problem, at der er mangel på grønne 

områder, som kan bruges til baner. Flere klubber beder om hjælp til etablering af egne baner, så håb 

om at vi kan følge med udviklingen. 

 

Bowling – en etableret idræt, og klarer derfor selv det meste. De hviler i sig selv. Håb og ønske om at 

komme i betragtning til international idræt. 

  

Tennis – er en stor sportsgren i regionen. Desværre ikke på landsplan, men med den ildhu og gå-på-
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mod, der er i ATK, så kunne man håbe på fremgang – også på landsplan.  

 

Fodbold - er regionens største idræt. Også det som DAI er mest kendt for. Stor og fantastisk turnering, 

både på græs og indendørs som Futsal. Rent politisk bliver der lyttet til Fodboldudvalget. Der gøres et 

godt stykke arbejde.  

 

På regionskontoret arbejdes der meget med IT, hvilket skyldes at DIF nedlagde det fælles IT-arbejde. 

Men servicegruppen i DIF fortsatte, og overtog serviceringen af det nye system. Men det har krævet 

omlægning, og især fodbold skulle igennem en større omlægning. Klubberne kan f.eks. søge licens 

elektronisk. Regionen ønsker også at blive mere elektronisk, og vi forsøger i regionen at lave så meget 

som muligt via E-mail.  

 

Både regionsledelsen og forbundsledelsen består af ”erfarne” mennesker, men der er behov for 

fornyelse og foryngelse. Tænk over det, og hjælp os med at finde yngre mennesker, der ønsker at gå 

ind i ledelsesarbejdet. 

 

Registreringen til DIF – det er den der gør, at vi får del af Tipsmidlerne. Regionen mister tilskud, hvis 

ikke registreringerne bliver gjort.  

 

Tak til alle samarbejdspartnere, tak til udvalgsmedlemmerne, tak til revision og tak til klubberne for 

samarbejdet i den forgangne periode. 

 

Kommentarer til beretningen: 

 

Rita Mortensen, IF 32. Tak for indsatsen i regionen. Har haft besøg af konsulent der fortalte om 

Naturmotion – godt initiativ, som Rita opfordrede andre klubber til også at få. 

BC sagde, at bowling hviler i sig selv, men Rita pointerede, at der skal råbes nogle kommuner op, så 

også København kunne få bowlinghaller.  

 

Jan Ludvigsen (JL), Fodboldudvalget. Tak for orientering omkring Hovedstaden, men du må godt 

prale. DAI har været fremsynet. Der er indført Futsal, og nu har DAI den første officielle danske mester 

i Futsal (Sport Italia). Vedr. medlemsregistreringen, så har fodbold den regel, at klubberne ikke kan 

deltage i turneringen ved manglende registrering. I forbundets love står der at bøde kan tildeles.  

 

Som forbundsformand – omkring bowling. Forbundet sender et hold til Bulgarien i 2012. Omkring 

senioridræt – det er 700.000 om året i samarbejdet med DIF. Resten trækkes fra forbundets 

egenkapital.  

 

JL sagde videre, at bowling er en dyr idræt, og de fleste haller bliver drevet på kommerciel basis. Der 

er ikke mange kommunalt ejede bowlingbaner. Forbundet bakker op om udvalget, men det kan blive 

svært. 

 

Rita Mortensen opfordrede til, at alle de forbund, hvor der bliver spillet bowling, skulle slå sig sammen 
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og bearbejde kommunerne og f.eks.DIF. 

 

Ip Nandfred, Lokalmotion i Ballerup. I Folkeoplysningen står der, at kommunen kan, men ikke skal 

give penge til senioridrætten. Dette skal ændres! 

BC svarede, at udtalelsen om bowling og fodbold kan klare sig selv, er selvfølgelig ment på kontoret. 

Regionskontoret skal fremover tage en mere overordnet funktion, med lobbyarbejde mv. 

Folkeoplysningsloven forsøges ændret via DIF, det står i deres handlingsprogram. Regionen har 

endnu ikke haft kræfter til at gå ind i politisk arbejde. Der har dog været et idrætsforum i Regionen, 

hvor Kulturborgmesteren Pia Allerslev var til stede.  

 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

 

Ad. 4 Regnskab 

 

Regnskabet er uddelt. OJ sagde, at regnskabet kunne være rekvireret, men ingen har bedt om dette.  

Conny Schackinger (CS), kommenterede regnskabet og tog udgangspunkt i side 6 i begge års 

regnskaber. 

Husleje er stigende, pga. nye ejere, Regionen har sin advokat til at se på det. El og varme skal 

fremover deles med nye naboer. Porto står som minus, dette skyldes forudbetaling. Ny kopimaskine 

har betydet en besparelse. Repræsentation og personalepleje står som 2 poster, men skal slås 

sammen.  

 

Frank Petersen, FC Frederiksberg hvad er personalepleje? 

CS svarede, at det f.eks. er en årlig tur i Cirkusrevyen for regionsbestyrelsen. 

 

JL understregede, at det er samtlige regnskaber der skal godkendes på dette møde. 

 

Rita Mortensen spurgte om hvorfor blev det ikke omtalt på kongressen, at forbundskontingent ville 

stige og blive opkrævet af regionerne. 

BC svarede, at på kongressen blev der foreslået en stigning fra 500 – 600 kr. Opkrævning af regionen, 

er besluttet i 2012, efter ønske fra regionen. 

JL tilføjede, at det er Forbundsledelsen der har vedtaget stigningen. 

 

BC tilføjede, at der har bl.a. været usikkerhed om grundlaget for medlemsregisteringen har været god 

nok. Regionsledelsen har stillet forslag om at overtage opkrævningen, og det er blevet besluttet. Det 

giver Regionen bedre opfølgningsmuligheder. 

 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 

 

OJ sagde, at vedtægterne siger intet om budgetter, men regionen har valgt at fremlægge budgetter 

alligevel. Budget uddelt.  

BC sagde omkring administrationstilskud, at dette bliver nedsat fra 2.000 til 500 kr. pr. år for de enkelte 

idrætsudvalg. Når der spares i regionen (bl.a. pga. portobesparelse), så skal det komme idrætterne til 
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gode.  

Budgettet blev taget til efterretning. 

 

På mødet blev rapporten fra de kritiske revisorer ikke fremvist – den er derfor indsat i dette referat. 

A
Ad. 5 Indkomne forslag 
 

Ingen fremsendte forslag udover fra Regionsbestyrelsen. 

BC begrundede forslagene, og sagde bl.a. at vedtægterne er tilrettet som konsekvens af ændringer på 

Forbundets kongres. Vedr. vederlag ønskes dette indføjet i vedtægterne. 

  

Sonja Søe Bergmann (SSB) – hvad bliver konsekvensen i forhold til budgettet? 

BC svarede, at det bliver nogenlunde som i dag – max. udsving på 3.000 kr. 

 

Preben Poulsen, Røde Djævle undrede sig over nedlæggelsen af idrætsforum. Der burde være 

mulighed for at indkalde på opfordring fra idrætsklubberne.  

BC svarede, at i de sidste mange år har det været meget svært at afholde idrætsforum p.g.a. 

manglende tilslutning. Deltagelsen fra klubbernes side har været meget lav eller ikke-eksisterende. BC 

garanterede, at klubberne kan henvende sig for at få arrangeret et idrætsforum. Men de skal selv være 

med til at arrangere. 

SSB sagde vedr. idrætsforum, at det er en god ide hvis det kan samle foreninger på tværs. Interessen 

er meget lille når det ikke er inden for egen idrætsgren. 

 

Forslagene blev enstemmigt vedtaget. 
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Ad. 6 Valg af regionsbestyrelse 
 

A: Formand: Bruno Cavagnaro 

B: Kasserer: Conny Schackinger 

C. Sekretær: Per Aune 

D: 3 medlemmer: Erik Rasmussen, Flemming Knudsen og Anette Schneider. Jan Ludvigsen 

repræsenterer det største udvalg i regionen.  

E: 1 suppleant: Ole Juhl 

F: 2 kritiske revisorer: Henrik Zahrtmann og Gunnar Ingeholm 

G: 1 kritisk revisor suppleant: Lars Knudsen 

H: Orientering om hvem der er udpeget til Ordens- og appeludvalget: Frode Holm, Henrik Ravnild og 

Ole Juhl.  

 

Alle blev valgt med akklamation. 

 

Ad. 7 Fremtidigt arbejde 

 

BC sagde vedrørende det fremtidige arbejde, at der skal arbejdes med medlemskartotek og IT. Det 

skal til at fungere ordentligt. Der er mange penge at spare ved mail-udsendelse, (ca. kr. 3.000 pr. 

gang) så det skal optimeres. Hjemmeside skal være mere funktionel. Nyt design og anden tilgang. 

Håber fortsat at alle udvalg kommer over på den nye hjemmeside. Prototypen blev desværre ikke 

færdig inden dette møde.  

Så skal der skaffes nye foreninger og flere medlemmer. I senioridræt forsøges via ældresagen at få 

klubber ind i DAI.  

Vi skal også forsøge at få nye og anderledes idrætsgrene ind i DAI. 30+ boksning (via Hvidovre 

bokseklub) og parkour er der skabt en kontakt til, om det lykkes at få dem ind under DAI vides ikke. 

Formaliseret foreningsarbejde er ikke det som parkour arbejder indenfor.  

Forenkling af administrationen er også noget der arbejdes på.  

BC sluttede med at fortælle om kommende arrangementer, og henviste til kalenderen.  

 

JL fortalte, at DIF er inde i skarp konkurrence med DGI om medlemmer. 

 

Rita Mortensen spurgte, om der var mulighed for fælles bustransport til Gerlev (senioridræt)? 

Lis Lunn gjorde opmærksom på at der kan indsættes særbus. 

 

Rita Mortensen spurgte videre, da der i beretningen er omtalt World Sport Games i Rio de Janeiro – 

er der senioridræt med? Rita fortsatte, og sagde bl.a. at flere forbund beder om det fulde antal 

medlemmer, og ikke kun dem der evt. deltager i det forbunds aktiviteter. Opfordrede til at undersøge 

om DAIs klubber kunne have aktiviteter udenfor DAI. 

JL svarede, at datoerne for World Sport Games er faste (8.-18. august 2013), og DAI har overfor 

arrangørerne tilkendegivet, at man er interesseret i at have senioridræt med. DAI har begrænset 

økonomi, men er der interesse for at komme med – med fuld betaling, vil der ikke blive stillet 

hindringer i vejen. Vedr. medlemsregistreringen, så er det aftalt med DIF at de medlemmer som ikke 
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er aktive indenfor DAI, ikke må tælles med. DAI er nu det 3. største forbund på foreningsbasis og 7. 

største forbud på medlemsbasis. 

 

Ole Juhl takkede for god ro og orden. 

 

BC takkede for deltagelsen i mødet, og også at der har været pænt med klubber. Tak til dirigent og 

referent.  

 
20.3.2012 
Anette Schneider 
 


