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DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014.
Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden
3. Beretning
4. Regnskab 2012-2013, budget 2014-2015
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
e. 1 suppleant for regionsbestyrelsen
f. 2 kritiske revisorer
g. 1 suppleant for de kritiske revisorer
h. Orientering om hvem der er udpeget til ordens- og appeludvalget
7. Fremtidigt arbejde

Bruno Cavagnaro, Regionsformand i Region Hovedstaden bød velkommen. En
særlig velkomst til revisor, forbund og fodboldudvalg.
Der blev herefter afholdt 1 min. stilhed til minde om Georg Aggelund, mangeårig
DAI-leder, som er afgået ved døden i 2013.
Som referent blev foreslået Anette Schneider, Regionsbestyrelsen. Anette blev valgt.

Ad. 1 Valg af dirigent
Ole Juhl, ATK blev foreslået som dirigent, og Ole blev valgt.
Ole takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med
lovligt varsel.

Ad. 2 Godkendelse af dagsorden og forretningsorden
Ole gennemgik dagsordenen som blev godkendt uden ændringer.
Herefter blev forretningsordenen gennemgået og godkendt.
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Ad. 3 Beretning
Bruno Cavagnaro (BC) sagde, at beretningen var i flere dele, dels beretningen fra
Regionen og så beretning fra idrætterne. Det var været en hurdle at få
medlemsregistrering gennemført, men dette er nu ved at være på skinner. Der er
flere foreninger der stopper, det er f.eks. fodboldklubber der ikke har hold mere end
1 sæson. Regionsledelsen bruger megen tid på administration, hvilket desværre har
betydet, at foreningsbesøg m.v. er blevet neddroslet, men BC håber at dette igen
kan blive en del af arbejdet. Regionens hjemmeside er ved at blive ajourført, og bl.a.
har fodbold fået en app.
Regionen har fået uddannet flere foreningsrådgivere. Dette er personer med en
særlig uddannelse til at besøge foreninger som led i fastholdelse eller med nye
tilbud. P.t. får alle foreninger med krolf besøg. Vi er i gang med at udvælge
foreninger i seniorregi, som vil få besøg af os. Foreningsrådgiverne vil gerne vide Hvad kan vi forandre, hvad kan vi gøre bedre? Det er vigtigt at vi får en dialog med
foreningerne.
Hele Regionens administration er nu blevet lagt på edb, men vi er ikke færdige
endnu da vi i 2014 indfører et nyt kontosystem.
Der arbejdes også i regionen på at oprette en udviklings/aktivitetskonto, som kan
søges til nye idrætstiltag.
Spring for livet var en stor oplevelse. Mere end 800 seniorer var samlet i DGI-byen til
en senior-idræts event. Poul Sølvstein og Bruno Cavagnaro var med i
organiseringen, og bød ind på aktiviteter – dette endte med at ca. ¾ af aktiviteterne
blev varetaget af DAI. Vi håber, at eventen bliver gentaget, og vi er blevet lovet, at
DAI skal være en del af dette.
Krolf har også sat DAI på landkortet. Der har bl.a. været en tv-udsendelse om dette.
Så sent som i dag i Ugebrevet A4 er der en artikel om senioridræt i DAI og også om
krolfen.
Regionen har et godt samarbejde med seniorkonsulenten, og der er bl.a. lavet aftale
i København omkring lokalcentre og krolfbaner. Vi kan altid ønske mere af
konsulenten, men han har fået pålagt mange andre opgaver, så dette føles som et
minus i regionen.
Der er naturligvis også samarbejde med de øvrige regioner. Både fodbold og tennis
forsøger at få idrætten i gang i de øvrige regioner, desværre er dette ikke lykkedes
endnu.
BC sluttede beretningen med at sige tak for samarbejdet til senioridrætskonsulenten
og tak til forbundet. De frivillige i regionen har udført et stort arbejde, og vi er ikke
altid tilfredse med, at de andre regioner får mere konsulenthjælp end vi gør. Til slut
en tak til foreningerne.
Kommentarer:
Der var ingen debat om beretningen.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
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Ad. 4 Regnskab
Conny Schackinger uddybede de poster, hvor der var udsving i forhold til budgettet.
Inventar, edb og telefonanlæg. Merforbruget skyldes en opgradering af edb-anlæg.
PR-arbejde. Merforbrug skyldes deltagelse i Spring for livet, hvor der blev købt tøj til
de frivillige.
Kommentarer:
Der var ingen kommentarer til regnskabet.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
Budget 2014-2015:
BC kommenterede budgetudkast. Det væsentlige er, at pengene flyttes fra
administration til idrætterne. Porto udgiften er dalet. Der er arbejdet meget med EDB
og der forventes nogle udskiftninger heraf i den periode som budgettet dækker.
Regionen forventer, at gå ud af de kommende år med nogenlunde samme resultat
som i 2013.
Kommentarer:
Der var ingen kommentarer til budgettet.
Budgettet blev taget til efterretning.
Ad. 5 Indkomne forslag
Der er ikke modtaget nogen forslag.
Ad. 6 Valg af regionsbestyrelse
a. Formand
Bruno Cavagnaro
b. Kasserer
Conny Schackinger. Conny tilføjede, at hun har besluttet at tage de
næste 2 år, hvorefter der skal vælges ny kasserer.
c. Sekretær
Per Aune
d. 3 medlemmer, herunder meddelelse om hvem der udgør det 7.
bestyrelsesmedlem
Jan Ludvigsen, Fodbold udgør det 7. bestyrelsesmedlem
Flemming Knudsen, bowling
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Erik Rasmussen, krolf
Anette Schneider, senior
e. 1 suppleant for regionsbestyrelsen
Ole Juhl, tennis
f. 2 kritiske revisorer
Henrik Zahrtmann
Gunnar Ingeholm
g. 1 suppleant for de kritiske revisorer
Lars Knudsen, ATK
h. Orientering om hvem der er udpeget til ordens- og appeludvalget
Ole Juhl
Lars Jeppesen
Mødet pålægger Regionsbestyrelsen at udpege det sidste medlem til
udvalget.

Ad. 7 Fremtidigt arbejde
BC sagde, at der i beretningen er omtalt foreningsrådgivere. Dette vil
blive ført ud i livet i 2014-15. Bl.a. skal der en kontakt til Bornholm, for at
få vores foreninger i tale. Folkemødet på Bornholm er en god mulighed,
og vi ved, at en stand er etableret via DIF. Regionen vil tilbyde vores
hjælp til forbundet, og evt. lave et tilbud om krolf.
Der er nye aktiviteter i gang indenfor senior – Naturmotion og Cross
boule som valgt som satningsområder.
Krolfturneringen starter igen 24.4. og samtidig afholdes idrætsmøde med
planlægning at fremtiden.
Palle Thomsen, Forbundet sagde, at Folkemødet på Bornholm desværre
er blevet trukket tilbage d.d., men fra DIF’s side vil man forsøge igen i
2015.
BC svarede, at vi har besluttet i regionen at vi skal besøge Bornholm i
2014, så det fastholder vi.
Flemming Mortensen, IF 32 Trivsel og Motion sagde vedr.
bowlingmesterskaberne, at udgifterne til bowling på landsplan er steget.
Det burde koste det samme pr. deltager uanset idrætsgren. For at
deltage i forbundsmesterskaberne i bowling, vil det koste 2.000 kr. at
deltage. Anbefaler at dette tages op både i region og på landsplan.
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Flemming Mortensen opfordrede videre, at samarbejdet mellem SIS og
DAI senior fortsætter og orienterede om at SIS ikke længere er en
selvstændig enhed under Firmaidræts hovedkontor, men underlagt
afdelingen i København. Det kan betyde at SIS på sigt vender hjem til
DAI.
Pia Bah, bowlingudvalget var enig i Flemmings udlægning. Region
Hovedstaden er den største deltager, der kommer max. 10 deltagere fra
de andre regioner. Deltagerantallet er lavere i år p.g.a. deltagerudgiften.
Conny Schackinger tilsluttede sig og sagde, at det kan føles som spild af
penge, når vi bare spiller mod egen region.
BC svarede, at regionen ikke kan give tilskud fra en fond som ikke er
grundlagt endnu. BC foreslog, at ansøge Idrætsudvalget om tilskud, da
der sidste år blev givet transporttilskud til krolf.
M.h.t. samarbejde mellem SIS og DAI Region Hovedstaden, så er
dørene åbne for SIS under DAI – naturligvis via Forbundet.
Lene kommenterede samarbejdet om tennis i andre regioner. Jesper
(konsulenten) stoppede, og så skete ikke mere. Det anbefales, at
arbejdet genoptages.
Herefter takkede Ole for god ro og orden.
BC afsluttede mødet, og sagde at der nu var 2 år til at udføre de
planlagte opgaver.
Tak til dirigent og referent.
Mødet afsluttet 20:13.
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