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1. Mødet åbnes; godkendelse af dagsordenen 

PH bød velkommen. Godt, at det er lykkedes at holde dette møde som fysisk møde. 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Tidligere møder 

 

2.1. Godkendelse af referat af møde i forbundsledelsen 4. februar 2020 

Godkendt. 

 

2.2. Opfølgningsliste 

Indholdet af frivilligseminaret er blevet justeret og er nu rettet mod både ledere i DAI og i for-

eningerne. 

Socialstyrelsen har godkendt budget og udviklingsplan for IFS – bevilling i 2020. 

Der er sendt høringssvar til DIF’s nye politiske program, og seniorer er nu nævnt som mål-

gruppe. 

 

3. Økonomi 

 

3.1. Orientering og ansøgninger 

Forbundsledelsen har modtaget regnskab for 1. kvartal 2020 sammen med status pr. 31. marts. 

Gav ikke anledning til bemærkninger. 

Der er ikke modtaget ansøgninger. 

 

3.2. Forbundets regnskab for 2019 

Der forelå årsrapport og revisionsprotokollat til godkendelse og underskrift. 

PT gennemgik de væsentligste afvigelser i forhold til budgettet. Årets resultat blev et under-

skud på 231.865 kr. mod et budgetteret underskud på 766.000 kr. Den disponible egenkapital 

er pr. 31. december 2019 på 3.660.532 kr. Herudover er der en disponibel egenkapital til IFS 

på 978.373 kr. Revisionsprotokollatet indeholder ikke nogen kritiske bemærkninger og har ros 

til forbundets økonomiske forvaltning og regnskabsføring. 

Forbundsledelsen godkendte og underskrev herefter årsrapport og revisionsprotokollat. 

 

4. Indkomne punkter fra ansvarsområderne til drøftelse/behandling 

 

4.1. Procesplan for senioridræt 

Der forelå forslag til fremtidige strategiske tiltag i indsatsen med senioridræt delt op i tre fo-

kusområder: 1: DAI 60 + boldspil koncept, 2: Tættere på foreningerne – netværksmøder, 

3: Seniorfitness test – opdatering. 

Forbundsledelsen kunne tilslutte sig forslaget, der har betydning for, hvilke prioriteringer der 

skal ske fremover. 

 

5. Øvrige punkter 

 

5.1. Status på Corona – situationen 

Der forelå status på situationen pr. 7. maj med status på aflyste og udskudte forbundsarrange-

menter og kurser, udskudte regionsgeneralforsamlinger og møde i samarbejdsudvalget, aflyste 

og udskudte regionsarrangementer og turneringer samt oversigt over særlige initiativer taget i 

perioden fra nedlukningen til nu. Dette f.eks. ”Fut i formiddagen”, der med 28 afsnit er blevet 

set af sammenlagt ca. 70.000 brugere, og som fik stor ros af forbundsledelsen. 

De aktuelle udfordringer omkring genåbning blev gennemgået, hvor man skal være opmærk-

som på, at det er den samlede sum af genåbninger, der hele tiden er bestemmende for, hvad der 



genåbnes.  Det er lykkedes DIF at få rigtigt meget igennem. P.t. er der kun åbnet for træning 

og man håber meget på, at der inden for få dage kan gives grønt lys for mindre stævner og 

konkurrencer. Situationen var været en særlig stor udfordring for fodboldturneringen i Køben-

havn, der nu er udskudt til at starte i august med en halv turnering. 

 

Forbundsledelsen traf en principiel beslutning om ikke at friholde foreningerne for at betale 

forbundskontingent eller returnere betalte kontingenter. Regionerne er afhængige af denne ind-

tægt, og kontingentet er en betaling for et medlemskab og ikke for nogle specifikke ydelser. 

 

5.2. Status CSIT og internationalt arbejde 

Den kritiske situation har medført aflysning af en række CSIT – mesterskaber; her i blandt 

mesterskaberne i tennis, hvor DAI havde planlagt at deltage. 

 

5.3. Kåring af året kåring af frivillig 2019 og årets DAI’er 2019 

Der blev truffet beslutning om kåring af frivillig 2019 og årets DAI’er 2019. 

 

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

 

6.1. Indmeldelse af foreninger 

Hovedstaden: Copenhagen Floorball Club (senioridræt) 

Sjælland: RUCsport (diverse og studiebold). 

Syddanmark: Svendborg Mountainbike Klub. 

Nordjylland: Engparken Krolf og Aktivitetsklub, Støberiets Idrætsvenner (krolf) 

Ekstraordinære: Bo- og aktivitetsstedet Søholm (IFS, krolf) 

  

6.2. Udmeldelse af foreninger 

Hovedstaden: FB Eksil Jujlkatz. 

 

6.3. Medlemsregistrering 2019 

Medlemstallene for alle specialforbund, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund blev offentliggjort 

i april, og vi kan i DAI konstatere en medlemsfremgang på over 5.000 medlemmer. Vi er der-

med det specialforbund i DIF, der har haft den største medlemsvækst; en medlemsvækst der 

udgør mere end 10 % af den samlede medlemsvækst i specialforbundene. 

I den officielle opgørelse står vi nu med 63.717 medlemmer (58.055 i 2018) og 657 foreninger 

(652 i 2018). Tæller man også de medlemmer og foreninger med, der også er medlem af et an-

det specialforbund, står vi med 131.427 medlemmer (120.482 i 2018) og 736 foreninger (737 i 

2018).  

Forbundsledelsen var meget tilfreds med denne flotte registrering. 

 

7. Kommende mødeaktiviteter 

 

7.1. Regionsgeneralforsamlinger 

Er kun gennemført i Midtjylland (i sidste øjeblik). 

Det er uvist, hvornår de øvrige regioner kan holde generalforsamling. Er afhængig af, hvor 

mange personer, der har lov til at deltage i de nye regler for opholdsforbud efter 8. juni. Rent 

juridisk er det ok at udskyde generalforsamlingerne, og de personer, der er på valg, indgår 

formelt i en form for midlertidig ledelse frem til afholdelse af generalforsamlingen. 

 

7.2. Møde i samarbejdsudvalget 

Det blev besluttet at forsøge at få gennemført mødet mandag, den 22. juni i Brøndby. Det var 

tanken, at mødet skulle være et fredag-lørdags møde, men dette bliver ikke aktuelt. 



7.3. Kongres 14. november 2020 i Dalum Landbrugsskole 

Kongresudvalget har holdt møde tidlige i dag og er nået frem til et forslag til arbejdsprogram 

for den kommende kongresperiode. Der er også set på behovet for vedtægtsændringer og den 

praktiske gennemførelse af kongressen; herunder indbudte gæstetalere. Vil blive taget med til 

debat på forbundsledelsens møde i august og herefter i samarbejdsudvalget i oktober. 

 

I forhold til valget af medlemmer af forbundsledelsen ønsker Flemming Birkemosegaard ikke 

at genopstille. Øvrige medlemmer genopstiller. 

 

7.4. Møde i forbundsledelsen 21. – 22. august 2020 

Afholdes i Vilcon Hotel – og Konferencecenter, Slagelse. 

 

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

 

8.1. Årsmøde i DIF 20. juni 2020 

Mødet 2. maj er udskudt til 20. juni. Vi har tidligere aftalt, at PH, MD og PR deltager. Det er 

besluttet at afholde mødet som virtuelt møde. 

I forhold til valget af to næstformænd og bestyrelsesmedlemmer er der kun de kandidater, der 

er brug for. Så ingen kampvalg. 

På mødet skulle der være taget beslutning om renovering af Idrættens Hus. Beslutninger er ud-

skudt til årsmødet i maj 2021. I de foreløbige renoveringsplaner indgår en nedrivning af den 

bygning, hvor forbundskontoret er. Så meget fint med en udskydning af beslutningen. 

 

 

Brøndby, den 19. maj 2020 

Referent: Palle Thomsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


