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Dansk Arbejder Idrætsforbund
Samarbejdsudvalgsmøde
22. juni 2020 kl. 17.00
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
Forbundsledelsen: Peer Huniche (PH), Sonja Søe Bergmann (SSB),
Birthe Henriksen (BH), Peter Rasmussen (PR), Mogens Damgaard (MD),
Eddy Marrup (EM), Palle Thomsen (PT)
Hovedstaden: Flemming Knudsen (FK), Anette Schneider (AS)
Sjælland: Kim Sørensen (KS)
Syddanmark: Jørn Bjarning (BJ)
Midtjylland: Aase Klitte Holmgren (AKH)
Nordjylland: Ole Henriksen (OH), Poul Sørensen (PS)
Medarbejderrepræsentant: Thomas Ahrentz (TA)
5. oktober 2020 i Brøndby

1. Mødet åbnes og godkendelse af dagsorden
PH bød velkommen. Planen var, at mødet skulle afholdes 17.-18. april. Men godt, at det nu kunne
lade sig gøre at holde mødet fysisk. Dagsordenen blev godkendt.
2. Forbundets regnskab for 2019
Der forelå revideret årsrapport godkendt af forbundsledelsen 17. april 2020.
PT gennemgik de væsentligste afvigelser i forhold til budgettet. Årets resultat blev et underskud 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.
AS bemærkede, at der under ”idrætsaktiviteter” var brugt flere midler på afholdelse af udvalgsmøder end til forbundets Seniorcamp.
3. Tilskudsmuligheder i forbund og regioner
Der forelå et skriv fra forbundsledelsen med beskrivelse af forbundets tilskudsmuligheder og beskrivelse af forvaltning af økonomi i forbund og regioner.
Baggrunden for notatet er, at det er i alles interesse, at vi i fællesskab får skabt et endnu stærkere
DAI med mange meningsfulde idrætsaktiviteter i fremtiden. Penge kan ofte gøre en forskel for at
opnå dette, hvorfor det er vigtigt, at vi sammen sætter fokus på, hvorledes vi i forbundet og regionerne forvalter økonomien. Dette særligt i forhold til at få aftalt og skabt et overblik over tilskudsmulighederne i forbundet og i regionerne.
I henhold til forbundets vedtægter er regionerne selvstændige juridiske og økonomiske enheder og
derfor selv står inde for økonomiske dispositioner under ansvar for regionsgeneralforsamlingen.
Forbundet er ligeledes en selvstændig juridisk enhed under ansvar for kongressen og Danmarks
Idrætsforbund.
Efter en drøftelse af skrivet blev det vedtaget at få sat budgettal/ beløb på de enkelte tilskudsmuligheder, så alle er klar over, hvor meget, der er til rådighed. Hver region kan så indsætte sine egne
tilskudsmuligheder og procedurer for ansøgning om tilskud i regionen.
I forhold til eksterne tilskudsmuligheder henvises der til forbundets hjemmeside, og der blev givet
en opfordring til at benytte konsulenterne til at anvise muligheder og hjælpe med ansøgning.

4. Status og udfordringer i forhold til Covid-19
PT gennemgik, hvad der var sket af aflysninger og udskydelse af arrangementet samt, hvad der var
foretaget af initiativer i takt med, at idræt kunne genoptages. Der blev også sat fokus på særlige
udfordringer i forløbet.
PH spurgte til regionernes oplevelse af hele forløbet, og samarbejdsudvalget gav den tilbagemelding, at man i regionerne følte sig godt informeret af forbundet, og at der var taget nogle gode initiativer og givet gode anbefalinger fortløbende.
5. Forbundets kongres 14. november 2020 i Dalum, Odense
PH orienterede om, at kongresudvalget har arbejdet på plan for selve kongressens afholdelse, lavet
udkast til nyt arbejdsprogram samt set på behov for vedtægtsændringer. Arbejdsprogrammet skal
kunne ”spille med” i forhold til DIF’s nye politiske program samt kommende strategiaftaler med
DIF (skal i 2021 fornyes for perioden 2022 – 2025). Forbundsledelsen behandler forslagene fra
kongresudvalget på seminar 21.-22. august 2020. Forslagene vil herefter blive fremlagt for samarbejdsudvalget til drøftelse 5. oktober 2020.
I forhold til valg til forbundsledelsen har Flemming Birkemosegaard meddelt, at han ikke genopstiller. Øvrige medlemmer genopstiller. Der vil blive lavet en beskrivelse af, hvad opgaven som forbundsledelsesmedlem går ud på. Man er ved at lede efter emner.
Tidsplanen for kongressen:
13. august: Frist for indkaldelse.
26. september: Frist for forslag og forslag til kandidater til forbundsledelsen.
9. oktober: Forslag, skitsebudget, forslag til arbejdsprogram udsendes til foreningerne.
17. oktober: Frist for tilmelding – herefter udsendes kongresmappe.
14. november: Kongres.
6. Fornyelse af forbundets gave – og præmie sortiment
OH opfordrede til, at forbundet får fornyet sortimentet af gave – og præmieartikler; dette med det
nye logo. Forbundet er ved at sælge ud af det gamle sortiment.
Der var opbakning til dette, og regionerne gav tilsagn om at gøre brug af artiklerne i videst muligt
omfang. Det blev besluttet, at hver region kan give 5 forslag til artikler.
7. Bordet rundt med information fra regioner, forbund og medarbejderrepræsentant
KS (Sjælland): Afholder generalforsamling 12. august. Krolf turneringen er næsten færdigspillet
(med 38 hold mod tidligere 48 hold). Har været med til at etablere krolfbaner i tilknytning til to
bosteder på Sjælland. Konstateret, at det er svært at komme ind med krolf i boligområderne.
JB (Syddanmark): Har afholdt generalforsamling 16. juni, hvor der blev valgt fire nye medlemmer
til regionsbestyrelsen; herunder en kasserer. Studiebold er vokset til 5 – 6 byer, og det udskudte
finalestævne forsøges afholdt i efteråret. Der er startet Futsal i Vejle. Senioridrætten er ved at starte
op igen. MTB fungerer rigtigt godt, og der er så småt startet cykling for seniorer.
FK (Hovedstaden): Kæmper med at få genopstartet idrætten. Fodbold havde store udfordringer og
har udskudt turneringsstart til august og afholder en træningsturnering (med 230 hold i grupper af 4

hold) op til sommerferien. Tennis er vanskeligt. Generalforsamling afholdes 30. juni. FK genopstiller som formand, der vælges ny kasserer, men der mangler en sekretær.
AKH (Midtjylland): Krolf har 44 hold samt 7 i Aarhus, og der er 3 boligafdelinger med krolf. Senior fungerer ok. Det er tvivlsomt med bowling, og i fodbold og karate mistes der foreninger grundet
ingen aktivitet. Studiebold er startet i Aarhus, hvor der er nedsat et arbejdsudvalg. Der er kommet to
nye foreninger til det nye spil Spikeball/ Roundnet. DM i krolf 25. og 26. september i Silkeborg er
under planlægning (der mangler et budget, der tager højde for, at det foregår over to dage). Meget
store vanskeligheder med at finde frivillige til udvalgene.
OH (Nordjylland): Generalforsamlingen afholdes 5. oktober og beklager sammenfald med møde i
samarbejdsudvalget. Men det er ikke muligt at finde en anden dag. Lisbeth Crafack deltager i regionsledelsen møde for at søge en bedre kobling mellem regionen og IFS – foreningerne. Regionen
fungerer generelt godt med stor positiv udvikling samt nye ledere – også unge. DAI Kurling er
kommet i godt i gang, og regionen har valgt at købe rekvisitterne til salg til foreningerne. Regionen
er meget begejstret for, at forbundet har investeret i NemTilmeld. Dette har lettet arbejdet meget.
FK og AS bemærkede, at man i Region Hovedstaden synes, at der i NemTilmeld er for store omkostninger i form af gebyrer for kortbetaling.
TA (medarbejderrepræsentant): Det fungerer godt i medarbejdergruppen, og som arbejdsplads er
der fine betingelser for at lave gode initiativer sammen med de frivillige. Det fungerer godt med, at
konsulenterne er blevet tilknyttet regionerne geografisk. Under Corona – krisen fik man holdt gode
virtuelle møder, hvor nye initiativer og genåbning af idrætten blev aftalt og sat i værk.
JB bemærkede, at han havde stor ros til regionens konsulent Andreas, der har formået at få mange
nye aktiviteter i gang og rekrutteret ledere.
EM bemærkede, at det var godt at høre, at der nu arbejdes på at bringe IFS – foreningerne tættere på
regionener.
PH (forbundsledelsen): Henviste til den nye medlemsopgørelse, der viser en meget flot medlemsfremgang (topscorer i DIF), hvilket viser, at vi gør rigtigt mange ting godt.
MD orienterede om, at der i IFS er nedsat et landsudvalg med repræsentation fra alle regioners område. Udvalget mødes 30. september og vil blive formelt nedsat på Idrætsforum i 2021.
Orienterede desuden om aflysningen af årets idrætsfestival. Idrætsfestival nummer 25 afholdes i
stedet i 2021, og det er lykkes at få de økonomiske samarbejdspartnere med til at udskyde støtten til
2021. Kulturministeren har givet tilsagn om at åbne festivalen i 2021.
8. Fastsættelse af næste møde
Næste møde blev aftalt til 5. oktober 2020 til afholdelse i Brøndby med start kl. 17.00. Dagsordenens hovedpunkt er kongressen og de forhold, der i henhold til vedtægterne skal drøftes i samarbejdsudvalget.

Brøndby, den 30. juni 2020
Referent: Palle Thomsen

