
Referat    Dansk Arbejder Idrætsforbund 
 

Møde Møde i forbundsledelsen 10-17/20 

Dato 26. november 2019 kl. 15.00 

Sted Restaurant Engtoftegård, Vestre Gade 32, 2605 Brøndby 

Deltagere Peer Huniche (PH), Sonja Søe Bergman (SSB), Mogens Damgaard (MD), 

Birthe Henriksen (BH), Eddy Marrup (EM),  

Flemming Birkemosegaard (FB), Palle Thomsen (PT) 

Afbud fra Peter Rasmussen (PR) 
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1. Mødet åbnes; godkendelse af dagsordenen 

PH bød velkommen. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 5:3. 

 

2. Tidligere møder 

 

2.1. Godkendelse af referat af møde i forbundsledelsen 10. september 2019 

Godkendt. 

 

2.2. Opfølgningsliste 

Opfølgningslisten blev gennemgået.  

Frivilligseminarer: Region Midtjylland er aflyst (kun to tilmeldte), Region Syd forventes af-

holdt i marts 2020. Region Sjælland har ikke vendt tilbage med dato. 

 

2.3. Møde med personalet 17. september 2019 

Mødet forløb godt med en konstruktiv debat, der viser, at det er vigtigt at mødes på denne vis 

en gang om året. 

 

2.4. Møde med regionsformændene 25. oktober 2019 

På mødet kom der ønsker frem om at se på håndtering af økonomien for Seniorcamps og DM i 

krolf. Der blev drøftet status på strategiaftalerne, og generelt opfatter regionerne de strategiske 

spor, som noget konsulenterne styrer aktivitetsmæssigt. Der er en meget stor udfordring i at 

finde en ny formand for Region Hovedstaden. 

Det blev besluttet at imødekomme forbundsledelsens forslag om, at hver region har en fast 

kontaktperson i forbundsledelsen. 

 

Som opfølgning besluttede forbundsledelsen sig for følgende fordeling: 

 

Hovedstaden: Peer Huniche 

Sjælland: Birthe Henriksen 

Syddanmark: Peter Rasmussen 

Midtjylland: Sonja Søe Bergmann 

Nordjylland: Eddy Marrup 

 

2.5. Idrætsforum 25. -26. oktober 2019 og markering af 90-års fødselsdag 

Der er lavet referat for alle møder under Idrætsforum. Der var en rigtig god og konstruktiv 

stemning på møderne, og markeringen af fødselsdagen blev modtaget godt. 

 

3. Økonomi 

 

3.1. Orientering og ansøgninger 

Der er lavet plan for regnskabsafslutning og revision af 2019. Alt skal være klart ultimo januar 

til revisionsstart 10. februar. 

 

3.2. Idræt for sindet finansiering 

DAI har fået bevilget i alt 5,3 mio.kr. til Idræt for sindet til årene 2020 -2023. Beløbet er be-

vilget i forbindelse med udmøntningen af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og 

arbejdsmarkedsområdet, og i aftalen kan man læse følgende: 

 

Idræt for Sindet  

Idræt for Sindet er en organisation under Dansk Arbejder Idrætsforbund. Idræt for Sindet be-

står af lokale idrætsforeninger drevet af borgere med psykiske vanskeligheder. Idræt for Sindet 



tilbyder et fællesskab omkring idræt med henblik på at styrke sundhed og livskvalitet. Det er 

blandt andet Idræt for Sindets mål at gøre medlemmerne parate til på længere sigt at deltage i 

ordinære idrætsforeninger. Der afsættes 1,5 mio. kr. årligt i 2020-2022 og 0,8 mio. kr. i 2023. 

 

Bevillingen er kommet i hus takket være en ihærdig indsats af DIF i et godt samarbejde med 

Ombold og os. Den nuværende bevilling stod til udløb i år, så det er en stor lettelse, at vi nu 

har en fornuftig finansiering af driften af IFS i 3-4 år. 

Der arbejdes nu med en ansøgning om supplerende økonomi fra pulje i Kulturministeriet. 

 

3.3. Forbundets budget for 2020 

Forbundsledelsen besluttede sig for et budget for 2020 udvisende et underskud på 564.000 kr., 

hvilket anses for at være forsvarligt i forhold til egenkapitalens størrelse. Hvis estimatet på re-

sultatet for 2019 holder, vil vi med budgettet have en egenkapital ved udgangen af 2020 på ca. 

3 mio.kr., hvilket er i tråd med, hvad der blev aftalt på kongressen i 2017. Der budgetteres med 

samlede indtægter på 5.728.000 kr. og samlede udgifter på 6.262.000 kr. 

 

3.4. Forbundets muligheder for økonomisk støtte; herunder Idrætsudvalgets økonomi 

Der forelå oplæg fra Idrætsudvalget til håndtering af udvalgets tilskudsmuligheder, der indgik 

i en samlet drøftelse af forbundets muligheder for at give økonomisk støtte. Der brug for at få 

lavet et samlet overblik og vejledning omkring håndtering af forbundets forskellige mulighe-

der for at give tilskud. Dette ikke kun for Idrætsudvalget, men også i forhold til Sprintercup, 

særlige tilskud, udviklingspuljen m.m. Dette også set i forhold til regionernes egne muligheder 

for at finansiere aktiviteterne. 

Det blev derfor besluttet at udarbejde et oplæg til dette til næste møde og herefter tage oplæg-

get med til drøftelse på førstkommende møde i samarbejdsudvalget (17.-18. april 2020). 

 

 

4. Indkomne punkter fra ansvarsområderne til drøftelse/behandling 

 

4.1. Idræt for sindet 

Man er ved at være så langt fremme, at der kan nedsættes et IFS – DAI udvalg i løbet af første 

halvår af 2020. 

Idrætsfestivalen kan fejre 25-års jubilæum i 2020. Kronprinsen eller kronprinsessen er indbudt 

til at åbne festivalen, og der er lavet en særlig video til dette (har desværre nu givet afslag). 

 

5. Øvrige punkter 

 

5.1. Status på Bevæg dig for livet samarbejdet 

En fælles udfordring for ’BDFL-Senior” og ’BDFL-Parasport og Idræt for sindet’ er, at der ik-

ke er fodsmidler nok til indsatserne fremover og at det overlades til styregrupperne af finde 

løsninger på dette. 

DIF har afholdt fællesmøder for specialforbund med BDFL – indsats for at få sat fokus på ud-

fordringer og muligheder i samarbejdet. 

 

5.2. DM i krolf med i DM – ugen i 2021 (uge 25) 

Der afholdes DM uge i uge 25 i 2021 for alle idrætter i DIF, der kan/vil afholde DM samlet i 

Aalborg. Krolf DM 2021 har været drøftet på Idrætsforum, og det blev her besluttet, at det ik-

ke kan lade sig gøre på grund af turneringsterminer. De foreslår, at landsstævnet afholdes i 

stedet (bemærkning: Det er kun officielle DM, der samles). 

 



DM- ugen en unik lejlighed for DAI til at få sat fokus på, at vi også er på banen med et offici-

elt DM. At være med her vil vise, at der findes en idræt, der på ”eliteplan” samler en noget æl-

dre aldersgruppe end øvrige idrætter. Vi vil få meget mere omtale i pressen og andre medier, 

end vi vil kunne med vores eget ”usynlige” DM. 

Det blev besluttet at anmode DAI – krolf udvalget om at revurdere beslutning og se på, om der 

kan lægges en anden tidsplan for kvalifikationen.  

 

5.3. Udviklingsprojekt i samarbejde med KFUM’s Idrætsforbund 

Der forelå udkast til projektbeskrivelse, der går på at få udviklet et tværidrætsligt samarbejde 

på seniorområdet mellem udvalgte specialforbund og med en organisatorisk forankring i både 

KFUM’s Idrætsforbund og DAI. Projektet forudsætter 100 % finansiering af DIF. 

Det blev besluttet at arbejde videre med projektet og i første omgang få det præsenteret for 

DIF. 

 

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

 

6.1. Indmeldelse af foreninger 

Hovedstaden: KiteDanmark BK, EEA, Kbh. Vendsyssel, Abacus Medicine, Høkerne, Dynamo 

Stüring, Cosa Nostra, Premier United (alle fodbold), Hovedstadens Svømmeklub (senior-

idræt). 

Syddanmark: Haarby Bicycle Club, Korup Cykelmotion, SAMS (fodbold), Boldklubben Vejle 

Kammeraterne (fodbold, tennis, badminton). 

Midtjylland: Gymnastikforeningen KVIK – Viborg (senioridræt), Trige Krolf. 

Nordjylland: Hjørring Billard Klub (dart, billard), Løgstør Håndboldklub (senioridræt, moti-

onscykling). 

 

6.2. Udmeldelse af foreninger 

Hovedstaden: Måløv Senior Idræt, S.S. Tore, Copenfalster FF, FC Lucarne, DOLK. 

Midtjylland: Nr. Felding GIF, Sølystskolen. 

Nordjylland: Senioridræt i Jerup. 

 

7. Kommende mødeaktiviteter 

 

7.1. Mødeplan for 2020 og tidsplan for kongres 14. november 

Der blev aftalt mødeplan og tidsplan for kongressen 2020, og herunder aftalt følgende møder: 

 

4. februar: Forbundsledelsen i Brøndby 

17. – 18. april: Samarbejdsudvalget i Brøndby 

12. maj: Forbundsledelsen i Brøndby 

21.-22. august: Forbundsledelsen i Slagelse 

5. oktober: Samarbejdsudvalget i Brøndby 

20. oktober: Forbundsledelsen i Brøndby 

13. november: Forbundsledelsen i Dalum 

 

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

 

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

Palle Thomsen blev valgt som næstformand for en ny 4-årig periode. 

 

Brøndby, den 12. december 2019 

Referent: Palle Thomsen 


