Referat

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Møde
Dato
Sted
Deltagere

Samarbejdsudvalgsmøde
26.-26. maj 2018
Idrættens Hus, Brøndby
Forbundsledelsen: Peer Huniche, Birthe Henriksen, Peter Rasmussen, Mogens
Damgaard, Eddy Marrup, Flemming Birkemosegaard, Palle Thomsen
Hovedstaden: Flemming Knudsen, Anette Schneider og Jan Ludvigsen
Sjælland: Kim Sørensen, Peter Andersen og Lise Tarnak
Syddanmark: Jørn Tang
Midtjylland: Aase Klitte Holmgren
Nordjylland: Ole Henriksen og Lars Nielsen
Medarbejderrepræsentant: Thomas Ahrentz
Konsulent: Poul Sølvstein (25. maj)
2.-3. november 2018 i Brøndby

Nyt møde

Fredag, den 25. maj:
1: Velkomst og introduktion til mødet
Forbundsformand Peer Huniche (PH) bød velkommen. Mødets deltagere præsenterede sig. PH introducerede dagens program og proces. Vigtigst for forbundsledelsen i disse dage er at få regionernes indspil og holdninger, så vi alle trækker i samme retning. PH pointerede, at forbundsledelsen er
optaget af, hvordan forbundsledelsen kan støtte op om regionernes arbejde.
2: Hvordan gennemfører vi i fællesskab de opgaver, der ligger i strategiaftalen med DIF?
Konsulent Poul Sølvstein holdt et oplæg omkring indhold i de strategiske aftaler med DIF. Derefter
var der dialog i mindre grupper.
Sammenfatning af proces omkring DAI fremadrettede arbejde med strategiske spor:
Hvilke tre indsatsområder er vigtigst for jeres region!
Drøftelserne af vigtige indsatsområder faldt inden for følgende kategorier:
Frivillighed:
 Der skal i regionerne arbejdes på flere frivillige ledere, både på ledelsesplan og på udvalgsplan. Der ønskes støtte fra forbundets konsulenter til denne proces
Aktivitetsudvikling:
 DAI skal være gode til at udvikle allerede eksisterende aktiviteter, så de kommer flest muligt til gavn. Vi skal altid være på jagt efter nye måder at gøre det på
 Skabe varierede tilbud
 Behov for nye indsatsområder/aktiviteter
 Bowling er ved at dø; forskellige forhold gør sig gældende
 Studiebold for videregående uddannelse og gå fodbold for ældre i dagtimerne er aktiviteter,
der kan udbredes i forskellige regioner
 Vigtigt at skabe nye historier om aktiviteter, der kan føre fællesskaber videre
 Udbydelse af aktiviteter via nye platforme. Ex. præsentere krolf ved tennisarrangementer.
 Nye aktiviteter med potentiale: Krolf, DAI curling, motionscykling




Brand af DAI – at vi er tro mod vores værdier
Fokus på Mænd 50+

Hvad kan forbundet gøre for at skabe en god proces hen imod ejerskab af fremtidige indsatser?
Hovedstaden:
 Udbrede DAI’s brand ved at skabe mangfoldighed og udbrede aktiviteter til andre interesserede
 Der skal større klarhed over, hvilke aktiviteter DAI råder over og, hvor de udøves
 Foreningsbesøg til få centrale ledere, der kan skabe aktivitet på tværs i DAI
 Facilitere aktiviteter, udbredelse og fællesskab
Nordjylland:
 Organisationsudfordringer ved konsulentændringer. Regionen har svært ved at arbejde strategisk før dette er på plads
 Økonomiske udfordringer
Syddanmark:
 Regionens store udfordring er rekruttering af frivillige ledere
Sjælland:
 Modernisere idrætterne
 Konsulenterne skal åbne døre ved at introducere nye idrætter til foreningerne
 Arbejde på et tættere samarbejde med IFS
 Skabe sammenhold mellem foreninger gennem større events (seniorcamp mv.)
Midtjylland
 Konsulenthjælp til at skabe ejerskab af strategiprocessen. Det kunne være i regionen eller
ved at samle regionerne til fælles procesmøder
 Introduktion af nye aktiviteter som bærer af processen
 Støtte til rekruttering af frivillige
På bagkant af Midtjyllands indlæg blev det besluttet, at alle regioner drøfter mulighederne for at
afholde regionale møder med strategiaftalerne som emne. Regionerne vender tilbage til forbundet i
forhold til, hvilken form processen skal tage.
3: Forbundets tanker om uddannelse, organisation og frivillighed.
Punktet udgik grundet tiden, og vil blive taget op ved en senere lejlighed.
4: Hvad har regionerne brug for af konsulentmæssig og administrativ hjælp fra forbundet?
Region Sjælland:
At få konsulenthjælp til en proces med at få delene i regionen samlet til en helhed, et region set up
for organiseringen.
Ønske om at igangsætte en proces med mål og udvikling for regionen.

Region Midtjylland og Region Syddanmark:
Vigtigt at have konsulenter med til idrætsudvalgene og give støtte til processen.
Vigtigt, at forbundets konsulenter er med til at udvikle nye idrætter, nye tiltag.
At få støtte til at komme tættere på vores foreninger samt nye foreninger.
Region Nordjylland:
Brug for mere ”selvstændighed” i flere af de lokale udvalg, da de har været vant til stort serviceniveau.
Brug for udvikling, inspiration samt en årsplan, der gerne ser flere år frem.
At kunne få hjælp af forbundets grafiske og kommunikative medarbejdere.
Regionen er meget glad for, at forbundskontoret påtager sig kontingentopkrævning, rykker m.m. for
regionen.
Forespørgsel om, at forbundet kan give regionerne midler til, at få et bogføringsfirma til at løse
denne opgave i regionen, da kasserer opgaven kan være vanskelig at håndtere.
Region Hovedstaden:
Regionen har haft gavn af at opkræve forbundskontingent sammen med opkrævning af betaling for
turneringsdeltagelse.
Regionen mangler generel kommunikation mellem regionsledelse og konsulenten og herunder en
årsplan for, hvad der er brug for konsulenthjælp til.
Kan være udfordrende at lave politisk arbejde i arbejdstiden, hvor konsulenten kunne være behjælpelig.
5: Hvad har regionerne brug for af økonomisk hjælp fra forbundet?
(samt omtale af DAI’s udviklingspulje og DIF/DGI’s foreningspulje)





Forbundet vil snarest lave en udviklingspulje, hvor det samlede beløb er på 165.000 kr. til
regionale initiativer, der understøtter strategiaftalen med DIF.
DIF/DGI’s foreningspulje på i alt 45 mio.kr. er åben for ansøgning, hvor det er nemt for foreninger at søge mindre beløb mellem 0-25.000 kr. Der kan desuden ansøges beløb op til
500.000 kr. ved større projekter.
Region Hovedstaden har et projekt med ”5 mod 5 fodbold”, men det er bekosteligt med indkøb af nye mål samt opstregning af baner.
Der kom en orientering omkring IFS’s økonomiske fremtid. Der arbejdes sammen med DIF
og Ombold omkring et Team hele Danmark. DIF er gået meget aktivt ind i at hjælpe med at
få en finansiering på plads efter 2018.

Der var ikke noget generelle bud fra regionerne på, hvad der er brug for økonomisk hjælp til ud
over den nye udviklingspulje og de muligheder, der i forvejen eksisterer.
6: Afslutning, evaluering og aftale om næste møde.
 Deltagerne har været tilfredse med den nye måde forbundsledelsen har tilrettelagt samarbejdsmødet på. Der var ros til både indhold og form
 Deltagere mener at Idrættens Hus i Brøndby er et godt mødested
 Det blev at se på markering af DAI’s har 90 års fødselsdag 19. maj 2019

Referat: Thomas Ahrentz og Poul Sølvstein

