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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 26. november 2019
Godkendt.
2.2. Opfølgningsliste
Frivilligseminar for Region Syddanmark forventes afholdt i april.
Der er ikke nogen afklaring på frivilligseminar for Region Sjælland.
Vores forespørgsel til Idrætsforum København og Pan Idræts kompensation for betaling af gebyrer for brug af faciliteter i København har været drøftet i styregruppen, der har svaret, at de
har stor sympati for vores særskilte problemstilling med, at social udsatte grupper ikke er fritaget for gebyret. Den helt særlige undtagelse for LGBT-idræt er, at det er en helt særlig undtagelse. Styregruppen ser det ikke som et problem, at LGBT-grupper bliver fritaget, selvom
andre ikke gør det. Idrætsforum København vil derfor ikke lægge op til en diskussion af om
LGBT-fritagelsen er berettiget eller ej, men vil fortsat lægge pres på, at gebyret lempes generelt eller i andre oplagte sammenhænge. Svaret blev taget til efterretning.
Landsudvalget for krolf har besluttet at opdele DM 2021 i to dele således, at det individuelle
DM kan afholdes i DM ugen og DM for hold afholdes i efteråret.
Vores forslag til et projekt med KFUM’s Idrætsforbund om en senioridræts-platform i DIF
blev ikke imødekommet i DIF’s chefgruppe. DIF har i stedet inviteret til en drøftelse af, hvad
vi ser som muligheder for et samarbejde, hvor Børnebasket Fonden også er inddraget.
KFUM Idræt er ved at vurdere på, og de er med på dette. Er KFUM ikke med på dette, står vi
også af.
3. Økonomi
3.1. Orientering og ansøgninger
Der er ikke modtaget ansøgninger.
DIF har iværksat en proces omkring evaluering af den økonomiske støttestruktur under overskriften ’Mere idræt for pengene’. Processen forløber frem til budgetmødet i oktober 2020,
hvor eventuelle ændringer kan vedtages. Vi har tilbudt at deltage i et kvalitativt interview.
3.2. Forbundets regnskab for 2019 (foreløbigt)
Der forelå et foreløbigt regnskab for 2019 udvisende et underskud på ca. 230.000 kr. mod et
budgetteret underskud på 766.000 kr. Der mangler nogle enkelte justeringer. Revisionen starter 10. februar.
Det blev bemærket, at der efter al sandsynlighed vil blive brug for en forøgelse af budgettet for
det idrætslige arbejde i 2020.
3.3. Tilskudsmuligheder og forvaltning af økonomi
Der forelå udkast til en beskrivelse af principperne bag hhv. forbundets og regionernes økonomi sammen med en beskrivelse af forbundets samlede muligheder for at give tilskud.
Forbundsledelsen kunne tilslutte sig udkastet, der så vil blive drøftet på mødet i samarbejdsudvalget 17.-18. april.

4. Indkomne punkter fra ansvarsområderne til drøftelse/behandling
4.1. Idræt for sindet
Kulturministeriet har givet afslag på vores ansøgning om tilskud fra puljen ’Inklusion i lokale
fællesskaber gennem idræt’.
Foranlediget af den nye bevilling af driftsstøtte til årene 2020 – 2023 vil den administrative
styregruppe for IFS, evaluere den nuværende indsats med henblik på at få udarbejdet en udviklingsplan for bevillingsperioden. DIF vil bidrage med konsulenthjælp til processen.
5. Øvrige punkter
5.1. Status på strategiaftalen med DIF
Der har været afholdt statusmøde med DIF omkring resultat – og procesmål i 2019. Generelt
er man i DIF meget tilfredse med vores måde at arbejde på og med de opnåede resultater.
5.2. CSIT-mesterskaber i tennis 26. juli – 1. august 2020 i Finland
Der er indbudt til mesterskaber for mix-hold for hhv. seniorer og veteraner. Foregår i
Pajulahti i Finland. Tennis i hovedstaden ønsker at deltage med 2 senior-hold og 2 veteranhold. Der er sat 25.000 kr. af i budgettet.
Det blev besluttet at give grønt lys for deltagelse og med max. 25.000 kr. i udgift.
6. Organisation, kommunikation, administration, personale, m.m.
6.1. Indmeldelse af foreninger
Hovedstaden: Foreningen Mighty Boys, AASI KBH, Grooming IF, FinKont United, Bada
Boys United (alle fodbold).
Sjælland: Rødvig Gymnastik og Idrætsforening (diverse og senioridræt)
Syddanmark: Askov Mudeaters (MTB, cykling)
Midtjylland: SAI Idræt (fodbold, volley, spikeball, høvdingebold).
Nordjylland: Løgstør Krolfklub, Vrå Børglum Idrætsforening (krolf, volley, fodbold, håndbold), SIM (senioridræt, krolf, cykling, m.m.).
6.2. Udmeldelse af foreninger
Hovedstaden: Overformynderiet FF, HFK Guldregn, Valhalla FC, FK Djac, Panum Sports
Klub, KB Ribe, Boldklubben Absalon, FC TK, Idræt i dagtimerne på Frederiksberg, Sofiegårdens Idrætsforening.
Midtjylland: 3F Rymarken, Søholm Motionister.
7. Kommende mødeaktiviteter
7.1. Regionsgeneralforsamlinger i 2020
Midtjylland: 11. marts i Hasselager: SSB og PR deltager
Sjælland: 11. marts i Ringsted (ændret til 18. marts): BH og MD deltager
Nordjylland: 30. marts i Hallund: EM deltager
Hovedstaden: 2. april i København: PH og FB deltager
Syddanmark: 16. april (nu fastlagt): PR og PT deltager

7.2. Møde i samarbejdsudvalget 17.-18. april 2020
Foreløbige punkter til dagsordenen:
Tilskudsmuligheder og forvaltning af økonomi, forbundets regnskab for 2019, kongressen
2020 og status på kandidater til valg af forbundsledelse, strategiaftaler og den positive udvikling i nogle idrætter. Herudover inviteres regionerne til at komme med emner.
7.3. Kongres 14. november 2020 i Dalum Landbrugsskole
Det blev besluttet at nedsætte et kongresudvalg med PH, SSB, BH og PT, der får til opgave at
stå for kongressens gennemførelse (sammen med administrationen) samt udarbejdelse af oplæg til arbejdsprogram for den kommende kongresperiode. Første møde afholdes 10. marts.
8. Konferencer, årsmøder, seminarer, eksterne fora, o.l.
8.1. Toplederseminar i DIF 4. januar 2020
PH gav en kort orientering, hvor der bl.a. blev drøftet bestyrelseskultur, politisk program og
økonomisk støttestruktur.
8.2. DIF’s politiske program
Der forelå oplæg til DIF’s politiske program, der kommer til høring hos specialforbundene.
Det er vanskeligt at være uenige i programmets indhold, og det mest spændende består i,
hvordan programmet udmøntes i handlinger og økonomi. Det blev besluttet at afgive et høringssvar, hvori der efterlyses noget mere kant på omtale af seniorområdet og udsatte-området.
Fristen for høringssvar er 6. marts 2020.
8.3. Årsmøde i DIF 2. maj 2020
De to næstformænd (Thomas Bach og Hans Natorp) er på valg. Desuden fratræder Flemming
Knudsen (grundet alder), og den kandidat der kom ind på Niels Chr. Levins plads skal vælges
for en ordinær periode. I 2021 skal der vælges ny formand. Alt dette har medført diverse initiativer til ”fraktionsdannelser” blandt specialforbundene.
Vi deltager i årsmødet med PH, PR, MD og PT.

Brøndby, den 17. februar 2020
Referent: Palle Thomsen

