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Dansk Arbejder Idrætsforbund
Møde i forbundsledelsen 8-17/20
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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 4. april 2019
Godkendt.
2.2. Opfølgningsliste
Vedtagelsen af indførelse af gebyrer for brug af faciliteter i Københavns kommune bliver nu
effektueret, og region hovedstadens fodboldudvalg har oplyst, at det vil koste turneringen et
sted mellem 80.000 og 120.000 kr. i år. I samme forbindelse er der forslag om, at foreningen
Pan Idræt (der har en central rolle i implementeringen af kommunens LGBTI + politik) skal
modtage et særligt tilskud, der kan kompensere for den nye gebyrmodel. Jan Ludvigsen har
henvendt sig herom, og forbundsledelsen besluttede at henvende sig til DIF/DIF’s Københavnerudvalg, da der også er andre voksne borgergrupper, der ikke dyrker så meget idræt som
gennemsnittet.
2.3. Opfølgning på møde i samarbejdsudvalget 10.-11. maj
Der er fulgt op på, hvilke regioner, der tager imod tilbuddet om gennemførelse af frivilligseminarer, og der er basis for at lave det for Region Sjælland og Region Syddanmark. De vil således blive ”bannerførere”. Tilbuddet bliver endvidere gentaget på Idrætsforum, således at alle
udvalgsmedlemmer får kendskab til det samt nødvendigheden af at sikre, at udvalg m.m. kan
besættes fremover.
3. Økonomi
3.1. Orientering og ansøgninger
Der har været foretaget kritisk revision af forbundets regnskab for 2018. Det blev bemærket, at
forbundet, såvel i budgettet for 2018 og i form af den nye udviklingspulje har sat godt med
midler af til idrætsaktiviteter og udvikling men, at midlerne ikke har været ansøgt og aktiviteter ikke gennemført. De kritiske revisorer blev gjort bekendte med den samlede økonomi i forbundet og regionerne.
Ansøgning til DIF’s initiativpulje er blevet imødekommet med en bevilling på 152.000 kr. til
brug for initiativer omkring krolf i nye foreninger med voksen-begyndere og socialt udsatte.
Initiativet kan således sættes i gang.
DAI Region Hovedstaden har ansøgt om et årligt huslejetilskud på 75.000 kr. Det blev besluttet at give afslag på ansøgningen. Begrundelse herfor er, at forbundet ikke kan bruge sine midler på administrative udgifter i regionerne ud over de udgifter og tilskud, der i forvejen sættes
af i forbundets budget til administrationstilskud, revision og forsikring af regionskontorer.
Som udgangspunkt er det regionerne selv, der fastlægger, hvad de vil benytte af midler på
kontorfaciliteter/administration. Det blev bemærket, at regionen er ved at undersøge mulighederne for at kunne flytte i andre og billigere lokaler.
Der er bevilget 10.100 kr. fra udviklingspuljen til DAI Region Nordjylland til et nyt koncept
omkring motionscykling.

3.2. Årets idrætsforbund pris på 100.000 kr.
Der er modtaget 100.000 kr. i forbindelse med kåringen til Årets idrætsforbund. Det blev besluttet at lade beløbet indgå i regnskabet for 2019, og lade beløbet give mulighed for at indkøbe pavillonen til regionerne (hvis de ønsker det) samt profilbeklædning til forbundets udvalg,
forbundsledelsen og personale.
4. Øvrige punkter
4.1. Status på finansiering af Idræt for sindet/Platform for udsatte idræt
Der er ved at blive udarbejdet et nyt skriv til brug for henvendelse til relevante politikere. Skal
være klart, så snart en ny regering er kommet på plads og udvalgsposter er besat. DGI er nu
med. Desuden afventes det, at puljen til idræt for udsatte bliver åbnet for ansøgning.
4.2. Status på markering af DAI 90 år
I forhold til festligholdelsen 25. oktober i.f.m. Idrætsforum blev det besluttet at invitere tidligere forbundsformænd. Der er ved at blive lavet aftaler omkring underholdning m.m.
4.3. Status på CSIT World Sports Games 2.-7. juli 2019
Der blev givet en status på forberedelserne. DAI deltager med i alt 44 personer.
4.4. Status på strategiaften med DIF
Status for 1. halvår af 2019 er afleveret til DIF, og PT har haft evalueringsmøde med DIF
19. juni. DIF meget tilfredse med vores indsats, og stort set alle procesmål er indfriet.
4.5. Status på arbejdsprogrammet
Arbejdsprogrammet vedtaget på kongressen i 2017 er stort set i overensstemmelse med strategiaftalen med DIF.
Medlemmer af forbundsledelsen blev bedt om at besvare følgende spørgsmål:
 Set i forhold til dit ansvarsområde, er vi så på rette vej?
 Vi aftalte at gøre tingene på en anden måde end tidligere (dialog, brobygning, samarbejdsudvalg m.m.). Har dette gjort en forskel i forhold til, hvad der er lykkes?
 Bruger vi vores ressourcer (penge, ansatte, frivillige) rigtigt?
Den efterfølgende debat gav anledning til følgende fokuspunkter:





En form for analyse af, hvilke idrætter vi skal sætte ind over for. Det halter eksempelvis
med dart og bowling. Skal vi gøre noget mere her eller …?
Der er brug for en fælles indsats med nye idrætter.
Brug for en vintersport, når der ikke spilles krolf; dette eksempelvis DAI – Kurling.
Inden for senioridræt bruges der mange ressourcer på de svage ældre. Vi skal fortsat gøre
dette, men er det muligt at flytte nogle ressourcer over på de friske ældre? Boldspil vil være oplagt.
Der er brug for nye ledere til at tage over, når andre falder fra. Vi skal gøre alt, hvad vi kan
for at nedbryde barrierer for at gå med i frivilligt arbejde. Hvordan gør vi regionerne interesserede i at tage imod tilbud om lederuddannelse?

4.6. Status på involveringen i ’Bevæg dig for livet’
Vi er som det eneste specialforbund involveret i to BDFL – indsatser (’Senioridræt’ samt
’Parasport og Idræt for sindet’). Der blev lavet en kort evaluering af, om vi får noget ud af det,
samt om der er særlige udfordringer/ opmærksomhedspunkter.
DIF har afholdt evalueringsmøde med alle specialforbund med BDFL – aftaler, og vi henledte
bl.a. opmærksomheden på, at det er vigtigt at få afklaret medlemskaber, og om det er ok at
værne om egne indsatser (eksempelvis stolemotion og certificeringer) samt få aftalt arbejdsfordeling mellem DAI og DGI.
BDFL har indgået aftale med Ældresagen, der nu skal effektueres. Det blev aftalt, at PT tager
en snak med Ældresagens formand (Preben Staun).
4.7. DIF – undersøgelsen blandt bestyrelsesmedlemmer i specialforbundene
PH gav en kort orientering om en undersøgelse hos specialforbundenes bestyrelsesmedlemmer
(besvaret af 314 bestyrelsesmedlemmer svarende til 73 %).
Kort opsummeret peger resultaterne af undersøgelsen på:
 At det er svært at rekruttere frivillige ledere med de fornødne kompetencer
 At hele 42 % overvejer at stoppe som bestyrelsesmedlem, men at det tal er lavere for dem,
der oplever, at blive taget godt imod som nye bestyrelsesmedlemmer
 Knap halvdelen vurderer at deres bestyrelse mangler en eller flere kompetencer
 Kun halvdelen af alle bestyrelsesmedlemmer oplever kulturen i bestyrelsen som dialogpræget og åben
Foranlediget af den efterfølgende drøftelse blev der aftalt følgende:





Det aftales med regionerne, om vi skal indføre en ordning med en fast kontaktperson fra
forbundsledelsen til hver region
Der skal laves stillingsbeskrivelser for lederposter
Arbejdsprogram og strategiaftale med DIF skal være mere synlige for organisationen
Der skal sikres et stærkt ejerskab af arbejdsprogrammet for næste kongresperiode

4.8. Evaluering af fordeling af ansvarsområder i forbundsledelsen
Der forelå notat fra det konstituerende møde med fordelingen af ansvarsområder tilbage i december 2017.
Det blev aftalt, at PH tager en form for MUS med hvert medlem af forbundsledelsen.
5. Organisation, kommunikation, administration, personale, m.m.
5.1. Indmeldelse af foreninger
Hovedstaden: TTSK (fodbold), Boldklubben Skjold (senioridræt, fodbold)
Sjælland: Krolf Klubben/Ældresagen Gørlev
Syddanmark: Cykelforsagen, Bregnsbjerglundens Idrætsvenner (senioridræt),
IFS Noget Særligt.
Midtjylland: Aarhus Universitets Sport.
Nordjylland: Sundhed, trivsel og læring i Farsø (senioridræt), Thybo IFS, Dagscenterets
Idrætsvenner (senioridræt), BTV 98 Asaa (senioridræt, cykelmotion).
Ekstraordinære: Botilbuddet Boserupvej (IFS).
5.2. Udmeldelse af foreninger
Hovedstaden: FC Poo, Fun Mpira, Silar 40, X-Team, Hvidovre Badmintonklub, Aktuar FF.
Syddanmark: UC Syd Idrætsforening, Esbjerg Shuri-ryu karate, Fællesskabet 6100,

IF Stjernen, Marslev Gymnastik & Idrætsforening
Midtjylland: Ulfborg Karate Klub, Nippon Kenpo Karate-Do.
Nordjylland: FC Højborgen
6. Kommende mødeaktiviteter
6.1. Møde i CSIT ExCom 29. august – 1. september i København
PT gav en kort orientering om mødet, hvor der også forventes deltagelse af værterne for CSIT
WSG 2021. PH byder velkommen i starten af mødet fredag, den 30. august. Om lørdagen skal
der eventuelt spilles lidt krolf i Smørum.
6.2. Møde i forbundsledelsen 10. september
Foreløbige dagsordenspunkter: Opfølgning på sidste møde, status på økonomi og start på budget for 2020.
6.3. Møde med personalet 17.september
PH deltager i mødet fra kl. 10.00. Øvrige deltager fra kl. 12.00.
Emner til drøftelse: Status på ny organisering af konsulenterne, status på strategiaften, kontakt
med regionerne, hvad har man som personale brug for af viden fra det politiske system?
6.4. Idrætsforum 25.-26. oktober
PH og PT holder møde med regionsformændene fredag kl. 15.00.
Der er festmiddag fredag kl. 18.30.
Idrætsforum om lørdagen kl. 9.00 – 16.30.
7. Konferencer, årsmøder, seminarer, eksterne fora, o.l.
7.1. DIF budgetmøde 4.-5. oktober i Brøndby
Det blev besluttet at deltage med PH, SSB, MD samt PT.
7.2. CSIT Valgkongres 15.-20. oktober i Rom
Det blev besluttet at deltage med PH, SSB, PR, MD og EM.
Herudover deltager PT som CSIT næstformand og Ole Juhl som sekretær for CSIT tennis.
Der kan tages ledsager med mod egen betaling.
For at fastholde DAI’s engagement i CSIT blev det besluttet at indstille Palle Thomsen til valget af medlemmer af CSIT ExCom for en ny fireårig periode.

Brøndby, den 11. juli 2019
Referent: Palle Thomsen

