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1. Mødet åbnes; godkendelse af dagsordenen
PH bød velkommen. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 5:4.
2. Tidligere møder
2.1. Godkendelse af referat af møde i forbundsledelsen 5. september
Godkendt.
2.2. Opfølgningsliste
Opfølgningslisten blev gennemgået. Sagerne er på dagsordenen.
2.3. Møde i samarbejdsudvalget 2.-3. november
Der henvises til det udsendte notat af mødet.
3. Økonomi
3.1. Orientering
Der forelå tidsplan for årsafslutning, årsregnskab og revision af forbundets regnskab for 2018.
3.2. Forbundets budget for 2019
Forbundsledelsen vedtog budgettet for 2019 udvisende et underskud på 766.000 kr.
På mødet i samarbejdsudvalget 2.-3. november var der fra enkelte regioner ønske om at få hævet administrationstilskuddet. Dette bl.a. med den begrundelse, at beløbet ikke har været reguleret i mange år samt, at enkelte regioner har store udgifter til bl.a. husleje og administration.
Forbundsledelsen anså det ikke for muligt at hæve administrationstilskuddet ud fra den aktuelle økonomi i forbundet. En lille stigning i administrationstilskuddet vil heller ikke have den
store effekt for den enkelte region. Hvis en region finder det nødvendigt at ansøge forbundet
om tilskud til husleje eller andre administrative udgifter, kan der i stedet fremsendes en begrundet ansøgning til forbundet ledsaget af det senest afsluttede regnskab for regionen samt
budgettet for det år, der søges om tilskud til.
4. Indkomne punkter fra ansvarsområderne til drøftelse/behandling
4.1. Deltagelse i CSIT WSG 2.-7. juli 2019 i Tortosa
Det blev besluttet at deltage med 2 mini-fodboldhold, 2 tennishold senior, 2 tennishold veteraner samt i senioridræt. Deltagelse i tennis med 2 x 2 hold forudsætter, at DAI-tennis i hovedstaden i lighed med i 2017 vil betale en del af 6 spilleres deltagelse. Der tages kontakt til dem
herom. Deltagergebyret for de aktive blev fastsat til 4.000 kr.
4.2. Internationalt bowlingstævne i Danmark
Der forelå ansøgning fra DAI’s bowlingudvalg i region hovedstaden om tilskud til nedbringelse af deltagerbetalingen for deltagere fra udlandet i bowlingstævne i DK. Det blev besluttet at
bevilge et tilskud på 1.000 kr. for hver deltager fra udlandet; dog max. til 20 deltagere.
5. Øvrige punkter
5.1. Status på finansiering af Idræt for sindet
DAI er blevet bevilget 1,5 mio.kr. fra satspuljen til indsatsen med IFS i 2019. Beløbet indgår i
aftalen om satspuljen på børne – og socialområdet og skal opfattes som et tilskud til at sikre
driften af indsatsen i 2019. Ombold har fået bevilget 1,0 mio.kr.

På beskæftigelsesområdet er der efterfølgende indgået aftale om at afsætte en pulje, der skal
understøtte nye innovative partnerskaber inden for udsatte-idræt. Der arbejdes nu sammen med
DIF og Ombold på at få andel i denne pulje til finansiering af den fælles platform (der før blev
benævnt ”Team Hele Danmark”).
5.2. Status på strategiaftalen
Opfølgning på samling af udvalgsmedlemmer i Regionerne Syd, Midt og Nord har været drøftet på mødet i samarbejdsudvalget 2.-3. november. Udvalgsmedlemmer i Sjælland og Hovedstaden forventes at blive samlet i starten af det nye år.
Evaluering til DIF med måling på resultatmål og procesmål for 2018 er under udarbejdelse til
levering til DIF inden 3. december. PT har evalueringsmøde med DIF konsulenten 10. december.
5.3. DAI fylder 90 år 19. maj 2019
Samarbejdsudvalget drøftede dette på møde 2.-3. november og konklusionen blev, at det er jubilæumsåret, der markeres på den vis, at udvalgte arrangementer (efter udvalgene og regionernes valg) indgår i en jubilæumskalender og får et særligt logo påført.
Frem for at afholde en reception e.l. besluttede forbundsledelsen at gøre noget ekstra ud af
spisningen om fredagen / lave en fest under idrætsforum for her at markere den runde dag.
5.4. Idrætsforum København
Idrætsforum København er blevet nedlagt af DIF, og der skal i stedet nedsættes en styregruppe
for et nyt forum under DIF, der ansætter en konsulent til København. DIF påtager sig formandsskabet og styregruppen, og DBU posten som næstformand. Der arbejdes på at få DAI
ind i styregruppen på en af de øvrige tre pladser.
6. Temadrøftelse: Organisation
Drøftelserne på mødet i samarbejdsudvalget gav ikke noget svar på, hvad der konkret er brug for
af organisatoriske ændringer og, om der er brug for dette i det hele taget. Det virker mere til, at der
er brug for at få organiseringen til at virke og være i tråd med de opgaver, der skal løses samt i
tråd med frivilligstrategien.
SSB er sammen med Poul Sølvstein ved at lave en plan for det videre arbejde, der så kan indgå parallelt med eller som en del af arbejdet med regionernes bearbejdning af strategiaftalen med DIF.
7. Organisation, kommunikation, administration, personale, m.m.
7.1. Indmeldelse af foreninger
Hovedstaden: IF Sport, X – Team, Rejseholdet, HCBC, Bjørnebanden FC, BK Abildgaard,
The Friends, Olympique Odsherred (alle fodbold), Krolffolket Halsnæs.
Sjælland: Ældre hjælper Ældre Roskilde
Syddanmark: Vejle United Futsal, DK Sport (fodbold), SDU Odense (fodbold, cykling, m.m.),
Sønderborg Familie og Firma Sport (fodbold, bowling, krolf, m.m.), DAI MTB Fyn (MTB,
cykling), Tønder Krolf Klub, Fighters (div. kampsporter), Fællesskabet 6100 (Kickboxing,
motion m.m.).
Midtjylland: EAAA (fodbold, volleyball, m.m.).
Nordjylland: Sdr. Harritslev Beboer – og Idrætsforening (krolf, volleyball, svømning)Nordpilen (dart), Ørnen (dart), Serritslev Dartklub, Nordjyden (dart), Hellum Krudtugler
(senioridræt, krolf, dart, m.m.), Hesselvangs Idrætsvenner (krolf, senioridræt, dart, m.m.).
Ekstraordinære: Socialpsykiatrisk Team, Aktivitets-Centret Kastrup (IFS).

7.2. Udmeldelse af foreninger
Hovedstaden: FC Varpen, 3XN Sport, Røde Kro FC, DJAF, FG Oldboyz, Drudenfod, HIM
Hazara, BK Nemo, Ashihara Karate Frederiksberg, Rødovre Ældreidræt, FC Silenus.
Syddanmark: Vejle Judo Klub Karateafd., Tandsbjerg Krolf Klub, Danish D Lite, Skjoldparken IF, Dart Odense, Korsløkkens Krolfforening.
Midtjylland: Wicotec Kirkebjerg, Holstebro Karate Klub Shotokan.
Nordjylland: Hals Skole Personaleforening. Dall-Ferslev IF-Dart, Løvvangen Bowling Club,
Shi Kon Kampkunst Center.
7.3. Personalesituationen
Som informeret om på mødet i samarbejdsudvalget 2.-3. november bliver der ansat en ny
idrætskonsulent til Hovedstaden og Sjælland (regner med at vil ske pr. 1. februar 2019).
Konsulent Poul Sølvstein flytter til Aalborg – området og bliver konsulent med udgangspunkt
i Nordjylland.
Bevilling til IFS for 2019 gør det muligt at genbesætte konsulentstillingen.
8. Kommende mødeaktiviteter
8.1. Mødeplan for 2019
Der blev aftalt plan for møder i 2019, hvor forbundsledelsen er inddraget.
Møde i samarbejdsudvalget afholdes 10.-11. maj 2019 i Brøndby.
Idrætsforum afholdes 25.-26. oktober i Dalum Landsbrugsskole. I den forbindelse samles regionformændene til møde om fredagen kl. 15.00, og der holdes ”jubilæumsfest” fredag aften.
Kongressen 2020 afholdes 14. november 2020 i Dalum Landsbrugsskole.
9. Konferencer, årsmøder, seminarer, eksterne fora, o.l.
9.1. CSIT ordinær kongres 23.-28. oktober 2018 i Tortosa
Der blev givet en kort orientering om kongressen, hvor deltagerne også fik set idrætsfaciliteterne for CSIT World Sports Games 2019.

Brøndby, den 10. december 2018
Referent: Palle Thomsen

