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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 5. februar 2019
Godkendt.
2.2. Opfølgningsliste
Region Hovedstaden og Region Sjælland har været samlet 9. februar til seminar om strategiaftalen. Der laves en samlet status på mødet i samarbejdsudvalget 10.-11. maj.
Satspuljebevillingen til IFS i 2019 er blevet effektueret og første tilskud er modtaget.
Det er meddelt to Kickboksningsklubber, at vi ikke er interesseret i at starte idrætten i DAI.
3. Økonomi
3.1. Orientering
Vi er bogføringsmæssigt helt opdateret. Forbundsledelsen vil i næste uge modtage regnskab og
status for 1. kvartal.
3.2. Forbundets regnskab for 2018
Forbundsledelsen godkendte årsrapporten for 2018 og revisionsprotokollat for 2018.
Det blev bemærket, at opstilling af årsrapporten er ændret i forhold til Idræt for sindet. Dette
medfører ændringer i årsregnskabet, hvor resultatet af IFS tages med i resultatopgørelsen med
efterfølgende disponering til IFS’s egenkapital i balancen.
Årets resultat blev et underskud på 222.192 kr. mod et budgetteret underskud på 755.000 kr.
Den disponible egenkapital pr. 31. december 2018 er herefter 3.892.397 kr.
Årets resultat for IFS blev et underskud på 378.478 kr. mod et budgetteret underskud på
360.000 kr. Kapitalkontoen for IFS pr. 31. december 2018 er herefter 978.373 kr.
3.3. Ansøgning til DIF’s initiativpulje
Der forelå udkast til ansøgning til DIF’s initiativpulje om et tilskud på 152.000 kr. til et initiativ målrettet nye foreninger med krolf knyttet op på boligafdelinger, pensionistforeninger og
bosteder for personer med psykiske vanskeligheder.
Ansøgningen blev godkendt og sendes nu til DIF.
4. Indkomne punkter fra ansvarsområderne til drøftelse/behandling
PR gav en orientering om et meget vellykket finalestævne i Studiebold i Kolding. Den planlagte
MTB festival i maj i Svendborg er, grundet for lille tilslutning, blevet udskudt til det tidlige efterår. Faciliteterne til DM i krolf i Hjørring er blevet besigtiget, og er helt perfekte.
4.1. Idræt for sindet
MD og PT gav en status på BDFL – samarbejdet, hvor de første to samarbejdsaftaler er kommet i hus. Der er lagt 100.000 kr. ud til hver kommune (10 i alt), der vil indgå i indsatsen. Den
store udfordring ligger i at få finansieret samarbejdet.
Idrætsfestivalen er tæt på at være udsolgt. Der er hentet 190.000 kr. fra diverse samarbejdspartnere.
Karin Nødgaard åbner Sundby Walk and Run og går med på en runde.

5. Øvrige punkter
5.1. Organisationsudvikling og frivillighed
Forbundsledelsen godkendte forslag til proces med regionerne med afholdelse af udviklingsseminarer omkring frivillighedsstrategi, der skal være med til at sikre, at hver region har den
organisering og tilknytning til forbundet, som er nødvendig for det strategiske arbejde.
Forslaget drøftet på mødet i samarbejdsudvalget 10.-11. maj til godkendelse.
5.2. Status på finansiering af Idræt for sindet/Platform for udsatte idræt
DGI er nu kommet med i platformen. Der er møde i arbejdsgruppen 5. april.
5.3. Status på Idrætsforum København
Styregruppen/ bestyrelsen er nu blevet sammensat og uden DAI’s deltagelse. Et varslet møde
1. maj for samtlige specialforbund er blevet udskudt med den begrundelse, at man ikke er klar
endnu på, hvad der skal ske inden for det nye idrætsforum.
5.4. Status på markering af DAI 90 år
Idrætsudvalget skal samles for at drøfte markeringen/festligheden under Idrætsforum.
5.5. Status på CSIT World Sports Games 2.-7. juli 2019
Da der kun var deltagere fra DAI og Finland til senioridrætten, er den denne del desværre blevet aflyst, hvilket betyder en reduktion i antallet at deltagere fra DAI.
Som konsekvens heraf deltager forbundsledelsen kun med PH, PR og MD. Herudover deltager
BH som holdleder/spiller i tennis.
6. Organisation, kommunikation, administration, personale, m.m.
6.1. Indmeldelse af foreninger
Hovedstaden: FC Olmofo, Fodboldskolen, Søgård FC, FC Tiponi, DIBS FC, Nørreport PDF
(alle fodbold).
Sjælland: Knabstrup Krolf.
Syddanmark: MTB Vestfyn.
Ekstraordinære: Aktivitetshuset Sorø (IFS)
6.2. Udmeldelse af foreninger
Hovedstaden: Rudersdal Handicap Idræt, Hovedstadens Helte, Max Bank, Lokomotiv Dangerzone, Clio Onlines Bowlinghold, København Senior Idræt, IF Sport, FC Sportsudvalget, FC
Force Majeure, Emdrup Fodsport Elite, Doktorerne, Nordstjernen, Colorbar IF, AC Super
Fransk, Målfabrikken IF.
Syddanmark: Møllemarkens Krolfklub, Motionsvennerne i Middelfart kommune.
Midtjylland: Hilton Foods, LBC, Harlev Idræts Klub – krolf, Randers Naturmotion,
Marselisberg Centret .
Nordjylland: Ultra Orange.
7. Kommende mødeaktiviteter
7.1. Møde i samarbejdsudvalget 10.-11. maj 2019
Punkter til dagsordenen: DAI’s organisering, status på arbejdet med strategiaftalen, nyt design
– logo– hjemmesider (ved Mikkel), forbundets og regionernes økonomi, DAI 90 år.

7.2. Seminar for forbundsledelsen 21.-22. juni 2019
Afholdes på Vilcon ved Slagelse, fredag kl. 16.00 – lørdag efter frokost kl. 12.30.
Foreløbige emner: Evaluering af fordeling af ansvarsområder (Jon Mortola fra DIF deltager
lørdag formiddag med dette), status på arbejdsprogram, status på DAI’s involvering i ”Bevæg
dig for livet”/ samarbejde med DGI, DIF undersøgelse blandt bestyrelsesmedlemmer i specialforbundene.
8. Konferencer, årsmøder, seminarer, eksterne fora, o.l.
8.1. Årsmøder/ generalforsamlinger i regionerne 2019
Der blev givet en kort orientering fra møderne i Regionerne Sjælland, Midtjylland og Nordjylland.
Region Syddanmark har møde 25. april, hvor der forventes valgt en hel ny regionsledelse.
8.2. Årsmøde i DIF 4. maj 2019
Besluttet at deltage med: PH, SSB, MD og PT.
DAI er kommet blandt de tre nominerede til kåringen af årets specialforbund og modtagelse af
100.000 kr. Afstemning sker på årsmødet.
8.3. Uddeling af DAI’s Ærestegn
Dorte Larsen og Bjarne Larsen har fået tildelt DAI’s Ærestegn 25. april på DAI Region Nordjyllands generalforsamling.

Brøndby, den 24. april 2019
Referent: Palle Thomsen

