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1. Mødet åbnes; godkendelse af dagsordenen
PH bød velkommen. Dagsordenen blev godkendt.
2. Tidligere møder
2.1. Godkendelse af referat af møde i forbundsledelsen 6. februar
Godkendt.
3. Økonomi
3.1. Forbundets årsrapport for 2017
Der forelå årsrapport og revisionsprotokollat for 2017 til godkendelse og underskrift. Der er
siden sidste møde, i forbindelse med revisionen, foretaget nogle justeringer, der medfører, at
årsregnskab udviser et overskud på 80.922 kr. Med årets resultat har forbundet en egenkapital
pr. 31. december 2017 på kr. 4.114.590.
Det bemærkes i revisionsprotokollatet, at forbundet har et begrænset antal administrative medarbejdere, hvilket medfører, at det ikke på alle områder er muligt at etablere en effektiv funktionsadskillelse, hvorfor forbundssekretæren har enefuldmagt til forbundets konti hos Arbejdernes Landsbank. Forbundsledelsen accepterer dette forhold og kompenserer for forholdet gennem modtagelse af økonomirapporteringer og ved aftalen om ekstern bogholderifunktion i
DIF’s kompetencecenter.
3.2. Forberedelse af budget for 2019
Det blev besluttet at starte dialogen omkring forbundets budget for 2019 på førstkommende
møde i samarbejdsudvalget. Første udkast til budget 2019 drøftes i forbundsledelsen i august.
3.3. Ny udviklingspulje (kapital fra Ungdomsfond m.m.)
Følgende hovedprincipper for den nye pulje blev godkendt:
 Enkel at ansøge og hurtigt svar til ansøger + enkel afrapportering/ regnskab
 Kan ansøges af DAI’s medlemsforeninger og regioner
 Dækker ind eller supplere, hvor den nye DIF/DGI foreningspulje (45 mio.kr.) ikke dækker
 Indsatser og initiativer skal som udgangspunkt være i tråd med strategiaftalen
 Ansøgninger op til 5.000 kr. behandles administrativt af forbundssekretæren. Ansøgninger
ud over 5.000 kr. behandles i samråd med den ansvarlige for det område/ strategiske spor)
det omhandler.
Endelige retningslinjer og information godkendes på næste møde.
4. Indkomne punkter fra ansvarsområderne til drøftelse/behandling
4.1. Internationalt:
CSIT-mesterskaber i tennis 25. juni – 1. juli i Italien: Mesterskaberne bliver udskudt til senere
i 2018. Forbundsledelsen bevilgede et rammebeløb på 30.000 kr. til DAI’s deltagelse med 4
hold.
CSIT Senioridrætskursus 21.-23. september i Østrig: DAI deltager med 2 instruktører og 1-2
konsulenter samt PT.

CSIT Solidarity Action 2018: CSIT’s ledelse har lanceret en Solidarity App, hvor man kan donere penge til CSIT’s Solidaritetsfond. Det blev besluttet at imødekomme forespørgsel om at
gøre opmærksom på App’en i DAI’s kommunikation til foreninger og regioner.
Forespørgsel fra Frankrig om Walking Football: Det franske forbund FSGT har spurgt til
DAI’s interesse for at deltage i et lille walking football stævne i Marseilles i efteråret. Det blev
besluttet at deltage med et lille hold. Det afventes om arrangementet bliver til noget.
5. Øvrige punkter
5.1. Orientering fra møde med formænd/ repræsentanter for regionerne 23. februar
Det var desværre ikke muligt at samle alle regionsformænd, så fremtidige møder af den art
i.f.m. Idrætsforum vil ikke blive afholdt med start kl. 15. Fremtidige Idrætsfora skal ikke afholdes i skolernes efterårsferie eller vinterferie.
Der var en god dialog på mødet, og det blev bl.a. aftalt, at møderne i samarbejdsudvalget skal
have et andet indhold og skal omhandle fremadrettede aktiviteter og ikke efterretning. Det blev
aftalt, at førstkommende møde skal have strategiaftalen med DIF som hovedpunkt.
5.2. Status på nedsættelse af udvalg
Udvalgene for idrætterne og aktivitetsområderne blev nedsat på Idrætsforum.
SSB og MD er i færd med at lave en skrivelse af opgaver og tanker omkring udvalgsarbejdet
for uddannelse, organisation og frivillighed, og vil fremlægge et oplæg herom på førstkommende møde i samarbejdsudvalget. Forbundsledelsen vil forinden modtage oplægget til udtalelse.
5.3. Evaluering af idrætsforum i Dalum 23. og 24. februar
Der forelå et kort notat fra møderne i idrætterne. Idrætsforum forløb godt og foregik meget positivt og konstruktivt. Det blev rost, at der var sat tovholdere på alle idrætter. Idrætsudvalget
har været samlet efterfølgende og har fordelt idrætterne mellem sig. Karateudvalget har været
samlet, og det ser ud til, at der er gode muligheder for en genstart og nogle nye aktiviteter.
5.4. Status på finansiering af Idræt for sindet
Organisationen ”Sport for livet”, der arrangerer idræt for væresteder, er nu med i organiseringen af et fremtidigt ”Team Hele Danmark”(er dog efterfølgende sprunget fra igen, da de ikke
er parate til det). Endeligt projektoplæg forventes færdigt 13. april, hvorefter den politiske indsats med at få solgt idéen bliver intensiveret. DIF anmodes om at give os sikkerhed for økonomien frem til, at finansieringen er på plads.
DAI er sammen med DIF Soldaterprojektet arrangører af en konference på Christiansborg 17.
april med titlen ”Det hele menneske” med fokus på PTSD – ramte soldater og IFS.
5.5. Afholdte regionsgeneralforsamlinger – opmærksomhedspunkter
Medlemmer af forbundsledelsen har deltaget i de afholdte generalforsamlinger/ årsmøder og
gav korte tilbagemeldinger. Generalforsamling i DAI Region Syddanmark afholdes 19. april.
5.6. Forslag til ny indsats: 2020-2030 Børnenes Årti
Der forelå forslag fra Jóhanna Jakobsdóttir om iværksættelse af en målrettet indsats inden for
børneområdet med fokus på alsidig bevægelse og leg. Forbundsledelsen fandt forslaget interessant og relevant, men ikke som et indsatsområde i DAI. KFUM’s Idrætsforbund gør meget
på området og har et vigtigt spor i strategiaftalen med DIF omhandlende børneområdet og leg
og bevægelse.

5.7. Sport Healing Rehalibitation – EU projekt
Henvendelse fra European Culture and Sport Organization i Italien om at deltage i ansøgning
til EU – støtteprogrammet ”ERASMUS+ Sport 2018” har været drøftet og behandlet. Vi har
efter at have modtaget det endelige projektoplæg takket nej til at deltage, da vi ikke kan garantere at have de nødvenlige ressourcer til rådighed i 2019.
6. Temadrøftelse: Fremtidig konsulentdækning og administration
Blev udskudt til behandling på næste møde.
7. Organisation, kommunikation, administration, personale, m.m.
7.1. Indmeldelse af foreninger (til protokol)
Hovedstaden: Klub 84, Streetmanager, Bølgen BK, 3XN Sport, Mo(ve)ment Copenhagen (alle
fodbold), Ballerup Motion (senioridræt), Lokalmotion Helsingør (badminton, vandgymnastik).
Sjælland: Søbæk Haves Aktive Venner (krolf, cykling, stolemotion, senioridræt).
Syddanmark: SDU Idræt Kolding, Studiebold UCL, Studiebold EAL Odense (alle fodbold)
Midtjylland: Brabrand IF (fodbold).
Nordjylland: Hjallerup Bordtennisklub.
7.2. Udmeldelse af foreninger (til protokol)
Hovedstaden: Holdet, Frederiksberg Idræts-Forening, Cph. Ballerz, Boldklubben Rubicon,
The Howling Cavlings, Solbakken BK, FC Remix, Dannebrog.
Sjælland: Eggerslevmagle S.G.&IF
Syddanmark: Bowlingklubben for Metal Senior.
Midtjylland: Søstrene Grene, Krop og Kultur, Viborg Kampsport, Randers Karate Skole,
Ashihara Karate Aarhus.
Nordjylland: Aalborg Dart Klub.
8. Kommende mødeaktiviteter
8.1. Møde i forbundsledelsen 29. maj 2018
Aftalt til 29. maj kl. 17.00 i Brøndby. Der vil være to temadrøftelser: ”Fremtidig konsulentdækning og administration” og ”DAI’s hjemmesider og brug af sociale medier”. Der skal fastlægges møder for efteråret.
8.2. Møde i samarbejdsudvalget 25.-26. maj 2018 i Brøndby
Det blev besluttet at gennemføre mødet. Hovedpunkterne på dagsordenen er ’Strategiaftalen
med DIF’, ’økonomi’, ’konsulentarbejde’ samt ’uddannelse, organisation og frivillighed’.
9. Konferencer, årsmøder, seminarer, eksterne fora, o.l.
9.1. DIF’s årsmøde 4. og 5. maj samt DIF 18 konference
DAI deltager med PH, SSB, MD og PT i DIF’s årsmøde. PT deltager i DIF 18 konferencen. Vi
har indstillet Thomas Bach til valget af den ene næstformand.
9.2. KL’s Social – og sundhedspolitiske forum 17. og 18. maj
Det blev besluttet ikke at deltage.

Brøndby, den 18. april 2018
Referent: Palle Thomsen

