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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 29. maj 

Godkendt. 

 

2.2. Opfølgningsliste 

Opfølgningslisten blev gennemgået. 

 

3. Økonomi 

 

3.1. Orientering (herunder regnskab for 1. halvår 2018) 

Der blev henvist til regnskab for perioden 1. januar – 30. juni 2018 samt status pr. 30. juni 

2018 sendt til forbundsledelsen 31. juli. Der var ingen bemærkninger. 

 

3.2. Omkostningsgodtgørelse til forbundsledelsen 

Det blev besluttet, i lighed med under den sidste kongresperiode, at udbetale skattefrie om-

kostningsgodtgørelser til medlemmer af forbundsledelsen på i alt 5.700 kr. pr. år. 

 

3.3. Forbundets budget for 2019 (1. udkast) 

Der forelå et absolut 1. udkast til budget for 2019 sammen med et estimat på resultatet i 2018. 

Der er fortsat mange ubekendte på både indtægtssiden og udgiftssiden. Personaleudgifterne 

afhænger af, om der kommer økonomi til IFS. 

Det blev besluttet at arbejde videre med budgettet og holde sig inden for et resultat, der kan 

indeholdes i det samlede skitsebudget for kongresperioden, der sikrer en egenkapital på min.  

3 mio.kr. Endeligt budget vedtages på mødet 27. november. 

 

4. Indkomne punkter fra ansvarsområderne til drøftelse/behandling 

 

4.1. Deltagelse i internationale arrangementer; herunder CSIT WSG 2019 

Foranlediget af en noget pludselig indbydelse til gå-fodbold i Marseilles, tog forbundsledelsen 

en principiel drøftelse af, hvorledes der tages stilling til deltagelse eller ej i internationale ar-

rangementer, omfanget af dette samt, hvorledes der udtages deltagere. Ved udtagelse af delta-

gere til gå-fodboldstævnet blev der lagt vægt på, at de pågældende vil bruge oplevelsen til 

igangsætning af gå-fodbold i DAI. Ved nye initiativer internationalt gives der information her-

om til SU. 

Omfanget af DAI’s deltagelse i CSIT WSG i 2019 blev drøftet, og som udgangspunkt vil DAI 

deltage i senioridræt, 5-mands fodbold og tennis; dette med i alt 60 personer. De pågældende 

idrætter skal finde frem til kriterieren for udtagelse, der så godkendes i forbundsledelsen. 

Der er planer om at afholde et internationalt bowlingstævne i DK i maj 2019.  

 

4.2. DM i krolf 29. september 

Arrangementet er stort set på plads, og alle deltagere er tæt på at være kvalificerede, og der har 

været afholdt DM dommerkurser. Da der samme dag er budgetmøde i DIF, vil forbundsledel-

sen kun delvist være præsenteret.  

 

 

 

 



4.3. Idrætsfestival for Sindet 2018, 2019 og 2020 

Der blev givet orientering om årets festival; herunder om regnskabet, der for 3. år i træk resul-

terede i et overskud. Der var 209 deltagere, og der er lavet en evaluering med gode input til 

forbedringer. Der er lavet budget for 2019 festival. Festivalen har 25 års jubilæum i 2020. 

Det blev besluttet at bevilge festivalen i 2019 en underskudsgaranti på 100.000 kr., der i så 

fald tages fra kapitalen hos IFS. 

 

5. Øvrige punkter 

 

5.1. Status på finansiering af Idræt for sindet 

Team Danmark har gjort indsigelse mod benyttelse af navnet ”Team Hele Danmark”, hvorfor 

det desværre har været nødvendigt at gå bort fra dette navn og indtil videre kalde det nye initi-

ativ for ”Platform for udsatte-idrætten”. 

Der er fuld gang i gennemførelse af møder og arrangementer for partiernes ordførere på social 

-, kultur- og satspuljeområdet. 

Der har været afholdt møder med DIF’s formand og direktør for at forsøge at få en form for 

økonomisk garanti i 2019. DIF har desværre ikke mulighed for at give dette. 

Der er fortsat stor optimisme i forhold til at få de nødvendige bevillinger, men svar kan først 

forventes i november. 

 

Ny hjemmeside; økonomi og ressourcer 

Der forelå bilag med oplæg til køreplan og udgifter for udarbejdelse af en designmanual. Ind-

holdet blev godkendt, og den forventede udgift på 40.-50.000 kr. vil blive taget i år. Designet 

skal også benyttes til en ny hjemmeside. Der arbejdes videre med indhentning af tilbud på ny 

hjemmeside. 

 

DAI fylder 90 år 19. maj 2019 

Vi fylder 90 år 19. maj 2019. Det vil være godt med nogle ”multi-stævner” rundt omkring i 

landet på dagen. Dette for at vise det store spænd i DAI’s aktiviteter. Omfang og indhold tages 

med til drøftelse på møde i samarbejdsudvalget 2.-3. november. Oplæg laves. 

 

6. Temadrøftelse: Uddannelse, organisation og frivillighed 

Der forelå køreplan for det videre arbejde med uddannelse, organisering og frivillighed. Planen vil 

blive drøftet og gjort operativ sammen med samarbejdsudvalget 2.-3. november og skal herefter 

bearbejdes på møder med regionerne (i lighed med strategiaftalen med DIF). 

 

7. Organisation, kommunikation, administration, personale, m.m. 

 

7.1. Indmeldelse af foreninger 

Hovedstaden: Frederiksberg Senior Motion, De Røde Kluude (fodbold),Copenhagen Gigolos 

(fodbold), Thunder (fodbold), BK Diget (bowling). 

Syddanmark: Faaborg Ski – og Motionsklub (Ski, MTB, m.m.) 

Ekstraordinære: Socialpsykiatrien i Kerteminde, Louisenlund Bosted. 

 

7.2. Udmeldelse af foreninger 

Hovedstaden: Partybilen, Burgundia Fubul, Ashihara Karate Frederiksberg. 

 

 

 

 



8. Kommende mødeaktiviteter 

 

8.1. Fællesmøde med personalet 11. september 

Der er følgende punkter på dagsordenen:  

Personalesituationen og fremtidig bemanding, orientering om de økonomiske udfordringer, 

strategiaftalen – status og kommende handlinger, uddannelse, organisering og frivillighed.  

 

8.2. Samling om strategiaftalen 13. oktober i Hasselager 

I fortsættelse af mødet i samarbejdsudvalget har region Midtjylland taget initiativ til en sam-

ling for regionerne Syd, Midt og Nord, hvor der gennemføres en proces som ved SU-mødet. 

Fra forbundsledelsen deltager PH, SSB, PR og PT. Desuden deltager nogle af konsulenterne 

og Poul Sølvstein laver proces som ved SU-mødet. 

 

8.3. Møde i samarbejdsudvalget 2. – 3. november 

Der er følgende punkter til mødet:  

Uddannelse, organisering og frivillighed, Status på arbejdet med strategiaftalen, Personalebe-

manding, DAI’s 90 års fødselsdag 19. maj 2019. 

 

8.4. Møde i forbundsledelsen 27. november 

Afholdes som aftalt. 

 

9. Konferencer, årsmøder, seminarer, eksterne fora, o.l. 

 

9.1. Budgetmøde i DIF 28. – 29. september 2018 i Brøndby 

Det blev aftalt at deltage med PH, SSB, MD og PT. 

 

9.2. CSIT ordinær kongres 23.-28. oktober 2018 i Tortosa 

Der er modtaget program, dagsorden og forslag til vedtægtsændringer. 

 

 

Brøndby, den 13. september 2018 

Referent: Palle Thomsen 

 

 


