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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 4. april
Godkendt.
2.2. Opfølgning på møde i samarbejdsudvalget 25.-26. maj
Generelt forløb mødet godt, og deltagerne gav meget positive tilbagemeldinger på indhold,
form og mødested. Det blev aftalt, at næste møde afholdes 2.-3. november i Brøndby. Fremover kan ét møde årligt afholdes fredag-lørdag og ét møde en hverdagsaften.
Mødet viste stor forskellighed i de enkelte regioner for så vidt angår arbejdet med strategiaftalen, konsulenthjælp og økonomi. Der bliver nu sat en proces i gang for alle tre områder tilpasset regionernes muligheder og behov og de opgaver, der skal løses. Der er et meget stort behov
for rekruttering af ledere.
Der blev på mødet fremsat ønske om at få lavet en markering af DAI’s 90 års fødselsdag 19.
maj 2019. Dette sættes i gang snarest.
3. Økonomi
3.1. Orientering
Forbundsledelsen har 15. april modtaget finansrapport for 1. kvartal 2018. Der var ingen bemærkninger til denne.
3.2. Foreningspulje i DIF/DGI
Foreningspuljen på 45 mio.kr. er åben for ansøgninger, og alle foreninger har modtaget direkte
information fra DIF samt i nyhedsmail fra DAI. Konsulenterne vil tage mulighederne med ud i
foreningerne og presse på, at de gør brug af puljen.
3.3. Ny udviklingspulje (kapital fra Ungdomsfond m.m.)
På sidste møde blev det aftalt at afvente information om foreningspuljen i DIF/DGI for at få
afklaret, om der er områder, hvor puljen ikke dækker. Det er der ikke, hvorfor det blev aftalt,
at DAI’s udviklingspulje rettes mod regionerne og som udgangspunkt mod indsatser, der er i
tråd med strategiaftalen med DIF. Der udsendes snarest information herom til regionerne. Der
er ca. 165.000 kr. i puljen.
3.4. Medlemsregistrering 2017 og økonomi
Der forelå en medlemsopgørelse, der vil indgå i beregningen af grundtilskud i 2019.
4. Indkomne punkter fra ansvarsområderne til drøftelse/behandling
Ingen punkter modtaget.
5. Øvrige punkter
5.1. Status på finansiering af Idræt for sindet
Team Hele Danmark er i fuld gang med at blive præsenteret for partiernes ordførere på social
– og idræts/ kulturområdet. Samme ordførere inviteres til at besøge arrangementer og træning
hos Ombold og IFS.
PT har haft møde med DIF’s administrerende direktør for at afklare mulighederne for en økonomisk garanti i 2019, da vi først kan forvente svar omkring statsmidler primo november.

PH følger op med møde med DIF’s formand. Det er vigtigt at vi meget snart kan skabe ro omkring medarbejdersituationen.
5.2. Kåring af ’Årets DAI’er 2017’
Der er modtaget 6 indstillinger, og forbundsledelsen besluttede sig for, hvem der kåres. Kåring
finder sted snarest muligt ved en egnet lejlighed, og vil her blive offentliggjort.
6. Temadrøftelser:
1. DAI’s hjemmesider og brug af sociale medier
Mikkel Bonnesen gav et oplæg til, hvad vi skal være opmærksom på i forbindelse med ændring af DAI’s hjemmeside og herunder ændring af design; også for invitationer m.m.
Forbundsledelsen er enig i, at hjemmeside og design; herunder logo trænger til en modernisering og, at det er vigtigt, at vi får lavet nogle produkter, som alle kan magte at arbejde med i
såvel regionerne som forbundet.
Det blev besluttet at få lavet en plan for processen og få sat noget økonomi/ ressourcer på til
behandling på næste møde.
2. Fremtidig konsulentdækning og administration
Der forslå skema med en overordnet kortlægning af forbundets nuværende personaleressourcer. Da der er stor tvivl om økonomien til IFS efter 2018, blev det aftalt at udarbejde forskellige scenarier for brug af konsulenter, administration og kommunikation. Scenarierne vil blive
drøftet på næse møde og herefter på det aftalte fællesmøde med personalet 11. september.
7. Organisation, kommunikation, administration, personale, m.m.
7.1. Indmeldelse af foreninger
Hovedstaden: Torpedo Torstorp (fodbold), Nordhøj Senioridræt.
Syddanmark: Kolding KFUM Senioridræt, Sydfyns MTB Klub, Nyborg Cykle Klub,
Studiebold IBA Kolding, UC Syd Idrætsforening (fodbold).
Midtjylland: Koltgårdens Selvtrænere.
7.2. Udmeldelse af foreninger
Hovedstaden: B 2016, Klub 84, FB Ydersiden, SOHO, Bellahøj FC, FC Den store Roman, FC
76RNR, Kippers Baronerne, Kassen, Målfabrikken IF, HK United, DKMV, FC Pusterummet.
Sjælland: Boldklubben af 1973, Kyokoi Knockdown Karate Do.
Syddanmark: Assens Bowling Center, Ridderhattens Krolf Klub, Stepping Krolf Klub.
Midtjylland: Carpenter Sport, Train-Kupe.
Nordjylland: Team Jammer, Hirtshals Dart Klub, Lærere uden grænser.
8. Kommende mødeaktiviteter
8.1. Mødekalender for 2. halvår 2018
Der blev aftalt møder i forbundsledelsen 5. september og 27. november.
Oplæg til budget for 2019 ”drøftes” pr. mail frem mod fremlæggelse på møde i samarbejdsudvalget 2.-3. november.

9. Konferencer, årsmøder, seminarer, eksterne fora, o.l.
9.1. CSIT ordinær kongres 23.-28. oktober 2018 i Tortosa
Det blev besluttet at deltage med PH, SSB, PR og MD fra forbundsledelsen.
Desuden deltager PT som medlem af CSIT ExCom, Ole Juhl fra CSIT TC Tennis samt eventuelt Poul Sølvstein fra CSIT’s arbejdsgruppe for senioridræt.
Ud over kongressen vil der være besigtigelse af faciliteterne til CSIT World Sports Games, der
afholdes samme sted 2.-7. juli 2019.

Brøndby, den 6. juni 2018.
Referent: Palle Thomsen

