
Idrætsmøde – Senioridræt – Region Hovedstaden, tirsdag den 27.2.2019. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
a. Valg af mødereferent 
b. Valg af stemmeudvalg 

2. Godkendelse af dagsorden 
3. Beretning 
4. Godkendelse af rammebudget for de kommende sæsoner 
5. Indkomne forslag 
6. Valg (alle valg er for 2 år): 

a. Formand – Anette Schneider (AIK Kbh.) 
b. Minimum 3 udvalgsmedlemmer 

i. Lis Lunn (Frederikssund Gymnastikforening) 
ii. Hanne Foss (IF 32 Livslang idræt) 
iii. Allan Hansen (IF 32 Motion og trivsel) 
iv. Johanna Jakobsdottir (Tapeten) 
v. Kirsten Herholt (Tapeten) 

7. Fremtidigt arbejde 
8. Evt. 

Tilstede: 23 deltagere fra 9 foreninger. 19 stemmeberettigede deltagere. 

Anette Schneider bød velkommen til mødet, og takkede for fremmødet. 

Ad. 1 Valg af dirigent 

Flemming Mortensen, Frederiksholm/Dynamo blev valgt som dirigent.  

Flemming konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet og at formalia var i orden. 

Hanne Foss, IF 32 Livslang idræt blev valgt som mødereferent. 

Flemming konstaterede, at der ville blive nedsat et stemmeudvalg hvis det blev nødvendigt. 

Ad. 2 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

Ad. 3 Beretning 

Anette aflagde den mundtlige beretning, og startede med at præsentere udvalget og vores nye 
idrætskonsulent – Marie-Louise Trier Hauge.  

Anette sagde videre, at aktiviteterne kører selvom der har været aflysninger. Hvorfor er der 
aflysninger, fortæl os hvorfor? P.t. er der 2 indbydelser ude – dels Udendørs aktiviteter i april 
måned, dels naturmotion i maj måned. Anette takkede Veteransport i Taastrup og IF 32 Motion og 
Trivsel for stor hjælp i forbindelse med lokaler til vores arrangementer. Netop lokaler er en stor 
udfordring, og fra 1.7. vil der også blive opkrævet betaling for lokaler i Københavns Kommune. 
Anette opfordrede foreningerne til at arbejde imod denne nye brugerbetaling.  



CSIT World Sport Games får deltagelse af 13 seniorer fra DAI’s organisation. WsG er en fantastisk 
oplevelse, og er Arbejderidrættens OL. 4-5000 personer deltager, i et væld af idrætsgrene. I år med 
Para-sport som et nyt område.  

Første seniorcamp blev afholdt i august 2018. Ca. 80 personer var samlet i 2 dage på Musholm ved 
Korsør. Vi gentager campen den 28.-29. august 2019, i Nordborg på Als. Tilstrømningen har været så 
stor, at vi midlertidigt har lukket for tilgangen. Der skal lige styr på logistikken. Tak til de mange 
foreninger i regionen der bakker op om dette initiativ. 

Anette opfordrede foreningerne til at indstille personer til dels årets frivillige, dels årets DAI’er. Se 
mere på DAI’s hjemmeside, og vær med til at hylde de frivillige.  

Anette sagde videre, at der på regionsplan vil ske nogle ændringer i den kommende periode. 
Regionen har idrætsmøde i marts 2020, hvor både formand, sekretær og kasserer har bebudet deres 
afgang. De har meldt det i så god tid, at der allerede nu er arbejde i gang for at finde nye emner. 

Til sidst takkede Anette de fremmødte for deltagelsen i mødet, for deres indsats i hverdagen og også 
en stor tak til udvalget for en engageret indsats. 

Debat: 

Vibeke Franzen, Veteransport i Taastrup takkede for en fyldestgørende beretning og for det arbejde 
der gøres. 

Rita Mortensen, IF 32 Motion og Trivsel takkede for samarbejdet. I forbindelse med indbydelser var 
der tvivl om hvem der kan deltage. Det skal skrives meget mere tydeligt. Samtidig understregede 
Rita, at i forbindelse med CSIT så skal foreningerne orienteres om hvis medlemmer udtages til at 
deltage. 

Johanna Jakobsdottir, Udvalget understregede, at vi gerne vil have alle med i vores arrangementer.  

Vibeke tilføjede, at hvis aktiviteten også er for menige medlemmer, kunne man skrive at der ingen 
forudsætninger kræves for at deltage. 

Anette sagde tak for input, og at dette giver os noget at arbejde videre med. Vedr. CSIT – Selvfølgelig 
skal foreningen orienteres, og Anette beklagede den manglende orientering. 

Lasse Rydberg, Øbro Motion spurgte om aktiviteter for den 4. alder – når der bl.a. opstår kroniske 
sygdomme. Der mangler en stolemotionsuddannelse.  

Marie-Louise, konsulent svarede, at der arbejdes på en inspirationsdag om stolemotion. Den 
udbydes snarest.  

Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt. 

Ad. 4 Godkendelse af rammebudget for de kommende sæsoner 

Anette fremlagde rammebudget for 2019 og 2020. Indtægterne er afhængige af hvilke aktiviteter vi 
har, og det er derfor svært på forhånd at gætte på et evt. over/underskud. 

Bent, Skovlunde spurgte vedr. regnskab. 

Anette svarede, at regnskab fremlægges på regionens idrætsmøde. Næste møde er i marts 2020.  

Rammebudgettet blev godkendt. 



Ad. 5 Indkomne forslag 

Seniorudvalget havde indsendt et forslag til ændring i dagsordenen for idrætsmødet. Lille ændring, 
så der tilføjes et punkt ”eventuelt”. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

Ad. 6 Valg 

Anette indledte, og sagde at der i indkaldelsen skal stå ”minimum 3 udvalgsmedlemmer”. Anette 
opfordrede til at finde frivillige der har lyst til at lave aktiviteter. Ikke nødvendigvis blive indvalgt i 
udvalget, men vil være aktive ved vores aktiviteter, være med til at idegenerere. 

Vibeke foreslog, at lave et møde om idegenerering af aktiviteter. 

Rita foreslog, at hvis vi har haft en succesfuldt kursus kunne det efterfølgende udbydes til de menige 
medlemmer.  

Flemming afsluttede, og opfordrede til at melde sig som frivillig nu, og ellers vil udvalget arbejde 
videre med ideen. 

Formand:  Anette Schneider, AIK Kbh. genvalgt 

Minimum 3 medlemmer: 

 Allan Hansen, IF 32 Motion og trivsel 

 Johanna Jakobsdottir, Tapeten 

 Hanne Foss, IF 32 Livslang idræt 

 Kirsten Herholt, Tapeten 

 Lis Lunn, Frederiksssund Gymnastik forening. 

Alle blev genvalgt. 

Ad. 7 Fremtidigt arbejde 

Johanna fremlagde visionerne for udvalget i de kommende 2 år. Vi vil gerne lave aktiviteter, men 
hvad rører der sig i foreningerne. Har I gode ideer, så send dem til udvalget. Ved at få flere 
medlemmer, har vi også mulighed for at dele opgaverne ud.  

Johanna sagde videre, at vi gerne vil samarbejde med flere foreninger omkring lokaler. Henvend jer 
til os hvis I vil samarbejde. Vi siger tak med 2 pladser på kurset.  

Vores 2 dage – indendørs og udendørs aktiviteter, er også rettet mod de menige medlemmer.  

Rita sagde vedr. seniorfitnesstesten, at den går på yngre medlemmer (målinger går til max 70 år). 

Allan svarede, at udvalget arbejder på at få bedre materialer, og evt. undlade BMI-målingen. 

Vibeke tilsluttede sig, og foreslog at BMI delen bliver frivillig. 

Marie-Louise sagde vedr. testen, at man skal gentage testen og se på udsving. Men vær skeptisk 
vedr. BMI-målingen. 



Ulla R. Hansen, IF 32 Motion og Trivsel foreslog at lave noget vedr. gå-fodbold, og meldte sig som 
frivillig til dette arrangement. 

Ad. 8 Evt. 

Flemming Mortensen sagde, at der burde afsættes mange flere penge til senior fra Forbundet. 
Beløbet har ikke ændret sig i årevis, men det er seniorforeningerne der har medlemmerne og 
genererer indtægterne. 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden, og afsluttede mødet. 

Anette takkede for valget og for fremmødet. Tak til dirigenten for indsatsen. 

27.2.2019 

Hanne Foss/Anette Schneider 

 

Kontakter: 

Konsulent: 

Marie-Louise Trier Hauge.  

Mail: Marie-louise@dai-sport.dk 

Telefon:  2965 4475 

 

Seniorfitness-test: 

Allan Hansen 

Mail: greverne@youseepost.dk 
 
Telefon: 2086 1184  
 
Aktiviteter: 
 
Johanna Jakobsdottir 
 
Mail: hannajakobs@gmail.com 
 
Telefon: 3031 6774 
 
Generelt: 
 
Anette Schneider 
 
Mail: anws@dai-sport.dk 
 
Telefon: 2140 0775 
 


