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1. Mødet åbnes; godkendelse af dagsordenen 

PH bød velkommen. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 4.1. 

 

2. Tidligere møder 

 

2.1. Godkendelse af referat af møde i forbundsledelsen 12. maj 2020 

Godkendt. 

 

2.2. Opfølgningsliste 

Procesmøder i IFS gennemføres 2. og 21. september 2020 med henblik på at få lavet udvik-

lingsplaner for årene 2021 - 2023. 

PH har afholdt MUS med alle medlemmer af forbundsledelsen. 

 

2.3. Møde i samarbejdsudvalget 22. juni 2020 

Der henvises til udsendte referat. Mødet blev gennemført i en positiv og god atmosfære, hvor 

alle så frem til at kunne komme i gang igen efter nedlukning af aktiviteterne. 

 

3. Økonomi 

 

3.1. Orientering og ansøgninger 

Forbundsledelsen har modtaget regnskab for 1. januar – 30. juni 2020 samt status pr. 30. juni. 

En del aflyste og udskudte aktiviteter har medført mindre udgifter. Der var ingen bemærknin-

ger til dette. 

Der er foretaget kritisk revision af regnskabet for 2019. 

 

Der skal, som en del af planlægningen, arbejdes på at få sponsorater til DM i krolf 2021. 

 

Arbejdernes Landsbank har indført gebyr for oprettelse af foreningskonti (i lighed med andre 

banker). Gebyret er på 1.500 kr., men hvis en af de tegningsberettigede i foreningen er kunde i 

banken, er gebyret 100 kr. Gebyret kan give problemer for nystartede små foreninger. 

 

4. Indkomne punkter fra ansvarsområderne til drøftelse/behandling 

 

4.1. Underskudsgaranti til IFS Idrætsfestival 2021 

Der forelå budget for 2021, der balancer med indtægter og udgifter på i alt 640.000 kr. De seks 

indgåede partnerskaber i 2020 på i alt 105.000 kr. har givet tilsagn om, at de kan overføres til 

2021. Det blev besluttet at bevilge en underskudsgaranti på 100.000 kr., der hvis det bliver ak-

tuelt, tages fra IFS kapitalkontoen. 

 

5. Øvrige punkter 

 

5.1. Proces for strategiaftale med DIF 2022 – 2025 

Processen for udarbejdelse af strategiaftaler for 2022 – 2025 er skudt i gang. PH og PT har et 

forventningsafstemningsmøde med DIF 3. september, hvor vi skal forelægge indledende tan-

ker om, hvilke temaer, vi forestiller os at arbejde med og herunder, hvilke af de nuværende 

strategispor, vi gerne ser fortsætte i de nye aftaler. Rammerne og sporene for den nye strategi-

aftale skal være på plads inden 1. december 2020, hvorefter det hele skal detaljeres med pro-

cesmål og resultatmål. 

 

Med udgangspunkt i den nuværende hovedaftale havde forbundsledelsen denne drøftelse, der 

vil blive taget op igen på fællesmøde med personalet 7. september. 



Planen er efterfølgende, at vi på mødet i samarbejdsudvalget 5. oktober kan foreligge vores 

tanker om den nye aftale, der så bearbejdes yderligere på næste møde 20. oktober. I hele peri-

oden frem til 1. december ligger der et stort arbejde mellem møderne. 

 

5.2. Status på Corona – situationen 

Der er modtaget meget ros for den information, vi har givet løbende og for de nye initiativer 

og tilbud til foreningerne. Det er fortsat vigtigt at holde sig helt opdateret og sørge for, at vi 

overholder de aktuelle anbefalinger.  

 

DM i krolf ser ud til at kunne gennemføres, da mesterskaberne i år foregår over to dage med 

opdeling i individuelle mesterskaber og hold mesterskaber. Det blev besluttet at indkøbe 

mundbind, der kan benyttes af de deltagere, der ønsker at benytte det. 

 

5.3. Status CSIT og internationalt arbejde 

CSIT’s bestyrelse har besluttet, at CSIT World Sports Games 2021 ikke kan afholdes i Zagreb, 

da organisationen og byen ikke er klar til dette. Der arbejdes på at finde en anden arrangør. 

Alle CSIT’s mesterskaber og aktiviteter i 2020 er sat i bero indtil videre. 

 

5.4. Samarbejdsaftale med Roundnet Danmark 

Der er indgået en 2-årig samarbejdsaftale med Roundnet Danmark. Spillet er et nyt ungdom-

meligt spil, der kan tiltrække nye inaktive uge. Vi bidrager med konsulenthjælp og har afsat 

9.000 kr. til koordinerings-, arbejds- og udviklingsmøder m.m. Flere foreninger har meldt sig 

ind. 

 

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

 

6.1. Indmeldelse af foreninger 

Hovedstaden: NAB København, Schelenborg FC, Angeli Dei Østerbro, Union Cerveza, FC 

Bastille, Roundnet Copenhagen. 

Sjælland: Idrætsforeningen Bevægelse og fællesskab. 

Syddanmark: Sillerup Stjernetræf, Fælleshave Fårehave Krolf, MTB 6000, Krolfspillets ven-

ner i Smedeby, Skamby Cykelklub, Roundnet Odense, Tved Motionscykelklub. 

Midtjylland: Skanderborg Andelsforening afd. 17, Testrup Mårslet Gymnastikforening, 

Roundnet Horsens, Roundnet Aarhus. 

Nordjylland: Bøgely’s Aktivitets- og Idrætscenter, Thy Spikers, Aarsbo Krolf, Amagergade 

Samvær og Motion, Lysets Landsby Krolf, Klokkerholm Idrætsforening, SEIF-Senioridræt. 

Ekstraordinære: SIMS, Dalgashus, Bostedet Diagergård. 

 

6.2. Udmeldelse af foreninger 

Hovedstaden: B 1991, Lokomotiv København, Svendborg FCFC P-starZ, MFF, Alkenly Uni-

ted, BK Ræven, AC Ganza, Korsør United, FC Wooloo, Black Eagles, Masselinjen IF, The 

Friends, Valby Royals, Blue Bears, Det Nye Fodboldhold,FC Patrick 1992, Bagmændene, 

Sømændenes Idræts Klub, Kokusai SougoBudo Renmai, Sportsforeningen Gimles Alle, DSV, 

Fælledens BK, BC Louis, Manschaft. 

Sjælland: Tuse Brugerråds Krolfforening, Haslev Karate Klub, Kundby Krolf. 

Syddanmark: Yawara-do, Midtals Seniorer, Politiskolen Vest. 

Midtjylland: Hammel Gymnastikforening, Niho-Do Shotokan Karate, Århus Karate Skole, 

Aarhus Shotokan Karate – Do, Randers Fjord Golfklub. 

Nordjylland: Fritid Aktiv Familieklub, Dartklubben Bordjyden, Aalborg Karate Skole,  

 

 



 

7. Kommende mødeaktiviteter 

 

7.1. Møde forbundsledelse og personale 7. september i Korsør 

Personalet har møde 7. og 8. september. Forbundsledelsen kan deltage 7. september fra kl. 

13.30 (til aktiviteter) og fra kl. 15.00 til møde. Emner: Ny strategiaftale med DIF, status og ak-

tuelle problemstillinger, arbejdsprogram for kommende kongresperiode. 

 

7.2. Møde i samarbejdsudvalget 5. oktober 

Afholdes i Brøndby med kongressen som hovedpunkt (i henhold til vedtægterne) samt fore-

læggelse af planer for ny strategiaftale med DIF. 

 

7.3. Kongres 14. november 2020 i Dalum Landbrugsskole 

Indkaldelse er udsendt 12. august. 

Tids- og mødeplan frem mod kongressen blev gennemgået. 

Program og dagsorden for kongressen blev gennemgået og tilrettet. 

Det blev besluttet at stille forslag til vedtægterne § 5 omkring procedure for optagelse af for-

eninger samt opkrævning af kontingent. 

Kongresudvalgets udkast til arbejdsprogram blev gennemgået og tilrettet.  

Kongresberetningen vil denne gang blive opdelt på anden vis end tidligere. Administrationen 

(ved Mikkel) vil forestå arbejdet og undervejs kommunikere med medlemmerne af forbunds-

ledelsen. 

 

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

 

8.1. Budgetmøde i DIF 2.-3. oktober 2020 

Afholdes i Brøndby med ankomst fredag kl. 17 og mødestart kl. 18. 

DAI deltager med PH, SSB, MD og PT. 

 

8.2. CSIT – kongres 30. oktober 

Mødet afholdes ikke fysisk men på online platform. Der tages stilling til vores deltagelse, når 

vi har modtaget flere informationer. 

Når der er en aftale på plads omkring CSIT WSG 2021, vil de tekniske komiteer få mulighed 

for at besøge faciliteterne og arrangørerne. 

 

 

 

Brøndby, den 31. august 2020 

Referent: Palle Thomsen 


