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1. Mødet åbnes; godkendelse af dagsordenen 

 

2. Tidligere møder 

 

2.1. Godkendelse af referat af møde i forbundsledelsen 21.-22. august 2020 

Godkendt. 

 

2.2. Opfølgningsliste 

Spørgsmålet om et tværgående samarbejde i senioridræt med øvrige specialforbund bliver 

drøftet på møde 5. november; herunder idéen til en senioridræts platform i DIF. 

 

Der har været afholdt to procesdage med bistand fra DIF med henblik på udfærdigelse af frem-

tidige prioriteringer i indsatsen med IFS samt udfærdigelse af udviklingsplaner til Socialstyrel-

sen. Udviklingsplan for 2021 skal indsendes til Socialstyrelsen inden 15. november. 

 

2.3. Møde forbundsledelse og personale 7. september i Korsør 

Det var godt med en konstruktiv og god dialog og samspil med personalet om den fremtidige 

strategiaftale med DIF. 

 

2.4. Møde i samarbejdsudvalget 5. oktober 2020 

Der henvises til referat af mødet, der denne gang havde en vedtægtsbestemt dagsorden som 

optakt til kongressen 14. november. I 2021 skal det prioriteres at afholde et af de årlige møder 

som fredags-lørdags møde for at have bedre tid til drøftelser af f.eks. udvalgte temaer. 

 

3. Økonomi 

 

3.1. Orientering og ansøgninger 

Forbundsledelsen har modtaget regnskaber for perioden 1. januar – 30. september samt status 

pr. 30. september for forbundet og Idræt for sindet. Der var ingen bemærkninger hertil. 

 

DAI Region Hovedstadens bowling har forespurgt til tilskud til at dække et forventet under-

skud på ca. 10.000 kr. ved gennemførelse af fire stævner i 2020. Underskuddet opstår grundet 

booking af flere baner end normalt for at sikre afstand mellem spillerne i forhold til Covid-19 

restriktioner. 

Det blev besluttet at tage pejling i meldingerne på mødet i samarbejdsudvalget, der gik på, at 

regionerne selv må sørge for at dække eventuelle underskud grundet Covid-19 udfordringer. 

Dette også for at undgå, at en bevilling kan danne præcedens. Det blev besluttet ikke at imø-

dekomme ansøgningen. 

 

3.2. Budget for 2021 

Forslag til budgettet for 2021 har været drøftet på møde i samarbejdsudvalget 5. oktober, hvor 

der ikke kom forslag til ændringer. 

Det blev derfor besluttet at vedtage et budget for 2021 udvisende et underskud på 683.500 kr. 

Der er lavet et estimat på resultatet i 2020 på et overskud på ca. 215.000 kr., hvorfor egenkapi-

talen ved udgangen af 2021 forventes at være på ca. 3, 2 mio.kr. 

 

4. Indkomne punkter fra ansvarsområderne til drøftelse/behandling 

Der er ikke modtaget punkter. 

 

 

 



5. Øvrige punkter 

 

5.1. Status på strategiaftale med DIF 2022 – 2025 

Arbejdet med udfyldelse af skabeloner for de enkelte strategiske spor er sat i gang. PT og Poul 

Sølvstein afholdes statusmøde med DIF-konsulenten 29. oktober. Færdige skabeloner med til-

hørende forslag til økonomi skal være indsendt til DIF inden 1. december. 

 

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

 

6.1. Indmeldelse af foreninger 

Hovedstaden: BK Badeholdet (fodbold), VH Rasenball (fodbold, futsal), Boca Boldisch (fod-

bold, futsal), Seniormotion.nu. 

Sjælland: KSF IF (IFS m.m.), Glumsø Gymnastikforening – GG Krolf. 

Syddanmark: Højby Action og Firmamotion (MTB m.m.), OGF Motionsafdelingen – Cykel-

motion, Aarup Motions Cykleklub. 

Midtjylland: Stjær Boldklub (senioridræt, krolf, m.m.), Gl. Rye Idrætsforening af 1918 (krolf, 

m.m.), Røne Almene Idræt (krolf, senioridræt). 

Nordjylland: Skørping Tennisklub, De Muntre Motionister (krolf). 

Ekstraordinære: Socialafdelingen (IFS), Horisonten (IFS, krolf, speedminton), Bostøttecenter 

Nørrebrogade, (IFS, krolf, speedminton), Tønder kommune (IFS). 

  

6.2. Udmeldelse af foreninger 

Ingen udmeldelser. 

 

7. Kommende mødeaktiviteter 

 

7.1. Møde i forbundsledelsen 13. november i Dalum Landbrugsskole 

Punkter til dagsordenen: Kongressen, strategiaftale med DIF og mødeplan for 2021.  

Mødet starter kl. 15.00. 

 

7.2. Kongres 14. november 2020 i Dalum Landbrugsskole 

Forbundsledelsen vil anmode kongressen om at få bemyndigelse til at besætte den ledige plads 

i forbundsledelsen. 

Der er tilmeldt ca. 65 personer; heraf med repræsentation af 18 foreninger. 

Vi er i dialog med Dalum Landbrugsskole om de praktiske forhold under hensyntagen til gæl-

dende Covid-19 restriktioner og anbefalinger. 

Kongresmappe og forbundsledelsens beretning er under udarbejdelse og vil blive sendt til del-

tagerne i næste uge. 

 

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

 

8.1. CSIT – kongres 30. oktober 2020 på online platform 

Kongressen er opdelt i to dele. Den første del er en åben konference med fokus på Covid-19 

og sporten i CSIT’s medlemsforbund. Den anden del er den ordinære kongres. 

PH, MD og PT deltager online fra forbundskontoret. 

 

 

 

Brøndby, den 27. oktober 2020 

Referent: Palle Thomsen 

 



 


