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1. Mødet åbnes; godkendelse af dagsordenen
PH bød velkommen. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 6:4.
2. Tidligere møder
2.1. Godkendelse af referat af møde i forbundsledelsen 27. november 2018
Godkendt.
2.2. Opfølgningsliste
Opfølgningslisten blev gennemgået.
Der forelå udkast til proces med regionerne omkring DAI’s organisering, der nu vil blive skrevet videre på til fremlæggelse på næste møde i forbundsledelsen og herefter på mødet i samarbejdsudvalget 10.-11. maj.
Møde med regionerne Hovedstaden og Sjælland om strategiaftalen afholdes 9. februar.
3. Økonomi
3.1. Orientering
Ingen bemærkninger.
3.2. Foreløbigt regnskab for 2018
PT orienterede om det foreløbige regnskab for 2018, hvor resultatet bliver et underskud på ca.
220.000 kr. mod et budgetteret underskud på 755.000 kr. Finansrapporten sendes til forbundsledelsen, og regnskabet vil nu blive sat op med beretning m.m. Revision starter 11. februar.
3.3. Samarbejdsaftale med Arbejdernes Landsbank 2019
Der er indgået en samarbejdsaftale med Arbejdernes Landsbank, hvori DAI modtager 60.000
kr. i 2019.
4. Indkomne punkter fra ansvarsområderne til drøftelse/behandling
PR orienterede om budget for MTB festival 4.-5. maj i Svendborg, hvor der er brug for en underskudsgaranti på et sted mellem 30.000 og 40.000 kr. Det blev aftalt, at garantien stilles, og at beløbet i så fald tages af det idrætslige budget.
5. Øvrige punkter
5.1. Status på nyt design, logo og hjemmeside
Mikkel Bonnesen præsenterede nyt logo og nyt layout for præsentationsmaterialer samt
hjemmeside for forbundet og regionerne. Det har været en længere proces, der nu bl.a. vil blive fulgt op med en møderække med regionerne. Den nye hjemmeside medfører, at der skal
købes et nyt system til at håndtere tilmeldinger og betalinger.
5.2. Status på finansiering af Idræt for sindet
Bevillingsbrevet fra Socialstyrelsen på de 1,5 mio.kr. til 2019 er modtaget, og der skal nu indsendes budget, udviklingsplan m.m. til Socialstyrelsen.
Indsatsen med at få en mere varig finansiering gennem etableringen af platformen for udsatteidrætten fortsætter samtidigt med, at vi afventer konditionerne for at ansøge om tilskud fra en
ny pulje i Kulturministeriet. Der afholdes statusmøde med DIF og Ombold 6. februar, hvor der
også forventes en afklaring af, om DGI vil være med i platformen.

5.3. Initiativpulje i DIF
Der er modtaget skrivelse fra DIF med orientering om, hvor meget der er bevilget fra initiativpuljen til specialforbundene i 2018. 30 forbund har modtaget bevillinger på sammenlagt 7,95
mio.kr.
I 2019 vil såvel forbund som DIF fortsat kunne søge initiativpuljen med afsæt i egne idéer.
Herudover har DIF’s bestyrelse udvalgt tre temaer: 1. Samfundsmæssigt ansvar, 2. Tværidrætsligt samarbejde, 3. Innovation og implementering af nye motionstilbud.
Det blev besluttet at undersøge, hvad det for os bedst kan betale sig at søge midler til med udgangspunkt i nuværende initiativer/ indsatser, hvor en bedre økonomi kan gøre en forskel.
PT undersøger dette med konsulenterne.
5.4. Idrætsforum København
Idrætsforum København blev nedlagt i efteråret 2018, og man er i DIF ved at komme frem til,
hvorledes den nye indsats i København skal organiseres. Tankerne er, at der skal nedsættes en
overordet politisk styregruppe/ bestyrelse, der skal kunne formå at komme tæt på de øverste
beslutningslag i København, et forum lig det nedlagte forum samt en praktisk arbejdsgruppe.
Indtil videre har DIF sagt ok til, at DAI kan lade sig præsentere med PH og Jan Ludvigsen i
forummet samt med Carsten Rømer i arbejdsgruppen. Det afventes, hvem DIF vil pege på til
at indgå i styregruppen/bestyrelsen, hvor der skal være repræsentation fra store specialforbund
og store foreninger i København.
5.5. Strategiaftalen og DIF’s evaluering
Det første år med strategiaftalen er blevet evalueret, og DIF er meget tilfreds med DAI’s indsats i 2018.
5.6. Kickboxing i DAI?
To klubber med kickboxing har rettet henvendelse for at indlede et samarbejde omkring kickboxing. Der har været afholdt møde med klubberne, og der forelå skriftlig forklaring på, hvorfor de ønsker et samarbejde med DAI frem for med Dansk Kickboxing Forbund, som de har
meldt sig ud af. Det blev besluttet at rådgive sig hos DIF. Idrætsgrenen er ikke et indsatsområde for DAI.
5.7. Status på markering af DAI 90 år
Regionerne er anmodet om at melde arrangementer ind, som kan indgå i markeringens af DAI
90 år. Det blev besluttet, at regionerne kan ansøge forbundet om tilskud til disse arrangementer
såfremt, at der er behov for det og såfremt, at der er tale om ”nye” arrangementer.
Den særlige markering af fødselsdagen, sker med festspisning fredag aften på Idrætsforum.
5.8. Status på CSIT World Sports Games 2.-7. juli 2019
DAI’s deltagere i mini-fodbold, tennis og senioridræt er ved at blive udtaget. Foreløbig tilmelding til arrangørerne med betaling af 50 % skal ske inden 22. februar.
5.9. Orientering fra DIF’s Toplederseminar
PH gav en orientering fra DIF’s Toplederseminar 5. januar. Der blev bl.a. orienteret om en stor
undersøgelse blandt medlemmer af specialforbundenes bestyrelser. Resultatet kan indgå i forbundsledelsens seminar i juni.

6. Organisation, kommunikation, administration, personale, m.m.
6.1. Indmeldelse af foreninger
Hovedstaden: Viborg FF Support København, Falkene, Grøn Omstilling, FC Jura Oldboys,
Valby Royals, GIG, Københavns Fodboldlaug (alle fodbold), Østergårdens Krolf.
Sjælland: FK Odsherred
Syddanmark: Næsby Idrætsforening – Cykelmotion, Politiskolen Vest Fodbold.
Midtjylland: Mollerup Golf Club (krolf)
6.2. Udmeldelse af foreninger
Hovedstaden: Wedenboys FC, FC Roar, Løgpose FC, Haven Boldklub, Vestegnens Politiidrætsforening, Wolfpack Allstars,The Cream Team, Odins Knægte, Green Fair Royals, BK
Simba, FKI Hvidovre, FUSA 98, Boldklubben VV, Røde Kro FC.
Sjælland: IF Sorø, Trelleborg IF, Århusparken 1 Krolf Klub.
Midtjylland: 3F-Punktet Århus, Senioridræt.
6.3. Omorganisering af konsulentstaben
Der henvises til informationsmail udsendt 9. januar til forbundsledelsen, regionsformænd, udvalgsformænd m.fl. med præsentation af de to nye konsuler samt beskrivelse af den nye organisering af konsulenterne. De to nye konsulenter er startet 1. februar.
6.4. Årets frivillige og Årets DAI’er
Det blev besluttet at splitte prisen op, så vi både kan anerkende én, som gør et afgørende stykke arbejde i en DAI-forening og én, som gør et afgørende stykke arbejde i DAI, enten i region,
udvalg eller forbund.
7. Kommende mødeaktiviteter
7.1. Møde i forbundsledelse 2. april 2019
Mødet flyttes til afholdelse 4. april.
7.2. Møde i samarbejdsudvalget 10.-11. maj 2019
Foreløbige emner: DAI’s organisering, status på strategiaften, nyt logo, layout og hjemmeside.
7.3. Seminar for forbundsledelsen 21.-22. juni 2019
Foreløbige emner: Evaluering af fordeling af ansvarsområder, status på arbejdsprogram, status
på DAI’s involvering i ”Bevæg dig for livet”/ samarbejde med DGI, DIF undersøgelse blandt
bestyrelsesmedlemmer i specialforbundene.
7.4. Årsmøder/ regionsgeneralforsamlinger i regionerne 2019
Der blev aftalt følgende repræsentation fra forbundsledelsen:
13. marts: Midtjylland i Hasselager: SSB, PR
14. marts: Sjælland i Holbæk: PH, BH, MD
25. marts: Nordjylland i Nørresundby: SSB, EM
24./25. april: Syddanmark i Fredericia: PR, PT (”kasserer” for regionen)
8. Konferencer, årsmøder, seminarer, eksterne fora, o.l.
8.1. DIF19 Hackaton 3.-4. maj
Er en DIF-kongres, der afholdes i forbindelse med årsmødet. Vi har ingen ønsker til emner.

8.2. Årsmøde i DIF 4. maj
Det blev besluttet at deltage med PH, SSB, MD og PT.
På mødet skal der bl.a. behandles et forslag fra DIF’s bestyrelse om gennemførelse af en række tiltag inden for good governance. PH og PT ser på disse, der er i høring frem til 1. marts.

Brøndby, den 14. februar 2019
Referent: Palle Thomsen

