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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 21.-22. juni 2019 

Godkendt. 

 

2.2. Opfølgningsliste 

PH har været i dialog med Idrætsforum København (IFK) omkring Københavns kommunes 

beslutning om eksklusiv kompensation til Pan Idræt for betaling af gebyr for brug af facilite-

ter. IFK tager det med til drøftelse på næste møde. 

 

SSB er i dialog med Region Syddanmark om afholdelse af frivillighedsseminar og afventer 

svar fra Region Sjælland. 

 

PT har haft en snak med Ældresagens formand Peben Staun om samarbejdet med Bevæg dig 

for livet. Der er nedsat en styregruppe for dette, hvor projektlederen fra BDFL senior nu sidder 

med. Der afventes nyt herfra som så kommer til drøftelse i BDFL senior. 

 

Øvrige sager er på dagsordenen. 

 

3. Økonomi 

 

3.1. Orientering og ansøgninger 

Der er ikke modtaget ansøgninger. 

 

3.2. Status på forbundets økonomi og start på budget for 2020 

Forbundsledelsen har modtaget regnskab og status pr. 31. august 2019. Det er for tidligt at gi-

ve et estimat på årets resultat. 

PT har taget fat på budgettet for 2020, der i store træk vil følge budgettet for 2019. Der afven-

tes besked fra DIF om tilskud i 2020 samt betaling til fællesforsikring. PH og PT arbejder vi-

dere med budgettet og sender udkast til forbundsledelsen. 

 

4. Indkomne punkter fra ansvarsområderne til drøftelse/behandling 

 

4.1. IFS Idrætsfestival 2019 og 2020 

Forbundsledelsen har modtaget foreløbigt regnskab for 2019 samt budget for 2020. Der er ikke 

brug for underskudsgarantien. Der blev benyttet 245 startnumre på festivalen, 40 frivillige 

hjalp til, og der var 13 økonomiske samarbejdspartnere. Under festivalen indgik 90 deltagere i 

en undersøgelse af deres udbytte ved at deltage i idræt og specifikt IFS – idræt. 

Det blev besluttet at give en underskudsgaranti på 100.000 kr. til festivalen i 2020, hvor den 

har 25 års jubilæum. 

Festivalen er en yderst vigtig aktivitet for IFS, og der skal gøres alt for at fortsætte efter 2020. 

 

5. Øvrige punkter 

 

5.1. Status på finansiering af Idræt for sindet/Platform for udsatte idræt 

Kulturministeriet har til trods for et stort pres fra DIF og DGI endnu ikke fået udmøntet sats-

puljen til udsatte idræt m.m. Kan dog forventes inden for få uger. 



DIF er i gang med en møderunde med de nye ministre og for idrætten ”vigtige” folketings-

medlemmer og har her ønsket om en varig finansiering af platformen med som et opmærk-

somhedspunkt. 

 

5.2. Status på markering af DAI 90 år 

Ikke så meget nyt ud over, at der stadig løber nogle arrangementer af staben som en del af 

markeringen af fødselsdagen. 

Festligholdelsen om fredagen inden idrætsforum byder på en DAI – sang lavet til lejligheden, 

lidt om DAI’s stiftelse og historie m.m. 

 

5.3. Status på ny hjemmeside 

Den ny hjemmeside er tæt på at kunne ”gå i luften”. Er ved at blive brugertesten af forskellige 

personer fra DAI og medlemmer af DAI-foreninger. En del af de problematikker, der blev rejst 

i samarbejdsudvalget omkring brugen af NemTilmeld er blevet løst. 

 

5.4. Evaluering af CSIT World Sports Games 2.-7. juli 2019 

De fire medlemmer af forbundsledelsen og de to konsulenter, der deltog i turen har bidraget 

med svar på 8 spørgsmål, der indgår i en samlet evaluering, der bl.a. har udmøntet sig i en 

række opmærksomhedspunkter og anbefalinger til brug for fremtiden. 

Der er ikke tvivl om, at deltagelsen i CSIT WSG er vigtig for deltagerne og er en oplevelse, 

som man taler om længe. Det bemærkes, at mange bidrog med en rigtig god dækning på de 

sociale medier.  

 

6. Organisation, kommunikation, administration, personale, m.m. 

 

6.1. Indmeldelse af foreninger 

Hovedstaden: Bufteholdet (fodbold), DSV (Futsal), Valby Krolf. 

Sjælland: Roskilde Ældremotion 

Syddanmark: Kirketoftens Idrætsvenner (senioridræt), Bolig Syds Idrætsvenner (senioridræt). 

Nordjylland: Senioridrætscentret Rosendal, Ø. Brønderslev IF (senioridræt og diverse),  

Aggersund Idrætsforening (krolf og diverse), Rørholt Idrætsforening (krolf, cykling, m.m.) 

Ekstraordinære: Klub 85 (IFS). 

 

6.2. Udmeldelse af foreninger 

Hovedstaden: Los Amigos, Kjøbenhavns Boldklub, BK Ragnarok, Cartoon Heroes. 

Nordjylland: Dall-Ferslev IF – Dart, Himmerland Martial Arts Academy. 

 

7. Kommende mødeaktiviteter 

 

7.1. Møde med personalet 17.september 

Dagsorden er modtaget. PH deltager om formiddagen og den øvrige ledelse fra frokost og re-

sten af dagen. EM er forhindret i at deltage. Personalet fortsætter mødet dagen efter. 

 

7.2. Idrætsforum 25.-26. oktober 

Der henvises til invitation udsendt 4. september. Programmet fredag aften skal justeres. 

PH og PT holder møde med regionsformændene om fredagen kl. 15. 

 

7.3. Møde i forbundsledelsen 26. november 2019 

Formel vedtagelse af budget for 2020 er et af punkterne på dagsordenen. 

 



8. Konferencer, årsmøder, seminarer, eksterne fora, o.l. 

 

8.1. DIF budgetmøde 4.-5. oktober i Brøndby 

PH og PT afholder formøde med KFUM Idræt, Parasport Danmark og DMI. 

DAI deltager med PH, SSB, MD samt PT. PT deltager i sekretariatsledermøde 25. september, 

hvor mødematerialet bliver gennemgået. Der vil også blive fremlagt planer for en renovering 

af flere af bygningerne i Idrættens Hus med start ultimo 2020, hvor ”vores” bygning indgår. 

 

8.2. CSIT Valgkongres 15.-20. oktober i Rom 

Der er indstillet én kandidat til valget af formand og 8 kandidater til 8 pladser i ExCom for en 

ny fireårig periode. Så der bliver ikke kampvalg, hvorved PT er valgt. DAI deltager med PH, 

SSB, PR, MD, EM samt med PT (CSIT ExCom) og Ole Juhl (CSIT TC Tennis). 

 

DAI har været vært for CSIT ExCom møde i København 29/8-1/9. Opholdet forløb til fuld til-

fredshed for deltagerne. 

 

 

Brøndby, den16. september 2019 

Referent: Palle Thomsen 

 

 

 

 


