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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 20. oktober 2020 

Godkendt. 

 

3. Økonomi 

 

3.1. Orientering og ansøgninger 

Der er ikke modtaget ansøgninger. 

 

3.2. Forbundets regnskab 2020 

Der forelå foreløbigt regnskab for 2020. Driftsresultatet blev et overskud på 249.750 kr. mod 

et budgetteret underskud på 564.000 kr. Da vi tilbage i september/oktober lavede budget for 

2021 samt skitsebudgetter for 2022 og 2023, estimerede vi et overskud på 215.100 kr. 

Forbundet har således pr. 1. januar 2021 en fri egenkapital på 3.910.281 kr. Den særlige kapi-

tal til IFS er stadig på 978.373 kr. 

Vi har desuden fået tilladelse til at overføre ca. 92.000 kr. fra bevillingen fra DIF’s initiativ-

pulje til brug i 2021 (skulle have været afsluttet i 2020). 

Regnskabet bliver nu stillet op med ledelsesberetning og gjort klar til revision. 

 

3.3. Samarbejdsaftale med Arbejdernes Landsbank 2021 

Der er indgået samarbejdsaftale med Arbejdernes Landsbank for 2021, hvori vi modtager 

62.500 kr. Aftalen indeholder samme segmenter som aftalen for 2020. 

 

3.4. Bevilling fra Kulturministeriet til Covid-19 IFS på 800.000 kr. 

Kulturministeriet har bevilget 800.000 kr. til primært Covid-19 rettede initiativer inden for IFS 

i 2021. Det er ministeren samt kulturordførerne, der har givet os denne bevilling for at sikre 

bedre muligheder for at kunne hjælpe flere udsatte ind i idrætsfællesskaber. Vi afventer at 

modtage bevillingsskrivelsen med rammerne og konditionerne for, hvad bevillingen kan be-

nyttes til. 

 

4. Indkomne punkter fra ansvarsområderne til drøftelse/behandling 

 

4.1. Ny struktur for IFS Styregrupper 

Der forelå forslag til kommissorium for en politisk styregruppe og en administrativ styregrup-

pe for IFS indsatsen. En større proces med assistance fra DIF i 2020 viste bl.a., at der var brug 

for en adskillelse af indsatsen i et politisk led og et operativt led. Kommissorierne skal være 

gældende i perioden frem til og med 2023 som er den økonomiske bevillingsperiode. 

Kommissorierne blev godkendt med en tydeliggørelse af, at det er forbundsledelsen, der har 

det overordnede ansvar, og at det er her der træffes endelige beslutninger om nye samarbejder 

og indsatser, der ligger uden for de årlige udviklingsplaner. 

 

4.2. Medlemskab af Psykiatrialliancen 

Der forelå oplæg til medlemskab af Psykiatrialliancen. Et medlemskab vil være med til at gøre 

vores IFS indsats mere kendt, gøre os mere attraktive og være med til at sikre, at vi er med i et 

forum, hvis stemme benyttes politisk. 

Det blev besluttet at melde DAI ind i alliancen. 

 



5. Øvrige punkter 

 

5.1. Status på Covid-19 situationen 

Det nuværende forsamlingsforbund har stort set lukket alt ned, og konsulenterne forsøger at 

støtte op om de muligheder, der findes. I personalet arbejdes der bl.a. på at være så klar som 

mulig på genstart ved bl.a. at ajourføre materialer om alle vores idrætter/ aktiviteter samt 

ajourføring af kursusmaterialer. Der forsøges med kontakter til kommunerne, der også viser 

sig at mangle idéer til at komme i gang igen. Personalet mødes p.t. online hver mandag. 

”Bliv laptop lækker” er startet i denne uge med nye øvelser hver dag på Facebook. 

Fodbold i Hovedstaden har måtte aflyse Futsal-turneringen, men heldigvis er tilmeldingen til 

udendørs-sæsonen ca. på højde med i 2020. Er planlagt til start efter Påsken. 

IFS har haft det meget svært bl.a. på grund af, at ansatte idrætskoordinatorer er blevet sat til 

andre opgaver, nu når der ikke kan laves idræt. 

Der er en del forbundsarrangementer, der snart skal tages stilling til. 

 

5.2. Strategi/procedure for nyt medlem af forbundsledelsen 

Der forelå forslag til en form for stillingsbeskrivelse for at medlem af forbundsledelsen. Skal i 

første omgang være med til at få fundet en person til den ”vakante” plads men kan også benyt-

tes helt generelt. Dokumentet blev drøftet og vil blive rette til og vil nu kunne benyttes, når vi 

kommer i tale med personer, der viser interesse for at stille op til den ”vakante” plads. 

 

5.3. CSIT World Sports Games 1.-6. juni 2021 

Der er modtaget indbydelse til CSIT WSG til afholdelse i Italien 1.-6. juni 2021. Der vil med 

sikkerhed være en del restriktionen for deltagerne i forhold til Covid-19 situationen. Forholde-

ne vil meget sandsynligt ligne de forhold, som vi kender fra EM og VM i håndbold. 

Vi har vejret stemningen for DAI’s deltagelse hos tennis og senioridræt, som gerne vil til CSIT 

WSG, men ikke allerede i juni. Det samme gælder IFS i mini-fodbold. Ud over idrætten er det 

sociale fællesskab en meget væsentlig del af at deltage og her vil det sociale blive meget ned-

tonet. 

Ud fra en vurdering af, at det ikke vil være sikkert at tage af sted til WSG i juni (mangler også 

vaccinationer) samt ud fra en prioritering af, at vi hellere skal bruge vores energi og ressourcer 

på at få vores egen DAI-idræt på fode, blev det besluttet ikke at deltage. 

 

5.4. Evaluering af strategiaftalen med DIF 

Tilbage i december modtog vi en meget positiv evaluering af vores indsatser i strategiaftalen. 

Der var stor ros til vores måde at arbejde med aftalerne og til vores indsatser under Covid-19. 

 

5.5. Tilbagemelding fra DIF på kommende strategiaftale 

Der forelå DIF’s bestyrelses tilbagemelding på vores forslag til strategiaftale for 2022 – 2025. 

Bestyrelsen har, på baggrund af en faglig vurdering, grupperet forbundene i fire kategorier, ud 

fra de forventninger forbundene kan have til deres kommende økonomiske støtte, og vi er 

kommet i gruppe med de forbund, der kan forvente at få en støtte, der er højere end den nuvæ-

rende, men ikke så høj som forbundet forventer (som var en stigning på 863.000 kr.). 

Dette betyder, at de økonomiske forventninger er imødekommet i tre spor og, at forventningen 

til et af sporene nedjusteres i lyset af en faglig vurdering om at prioritere 1-2 målgruppeseg-

menter i stedet for 4. 

Der afholdes møde med DIF – konsulenten 10. februar, hvor tilbagemeldingen uddybes, og 

hvor vi får information om det videre forløb. Endelige aftaler skal afleveres inden 1. maj. 

DIF’s bestyrelse træffer beslutning i august. 

 



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

 

6.1. Indmeldelse af foreninger 

Hovedstaden: Modne Motionister (senioridræt), Rødovre Tennis Klub, Hvidovre Tennis, 

Puskas FC, Idrætsforeningen Tenefonen, Kales IF, Ørestadens Glade Gutter, Guttes IF, Dansk 

Algerisk Forening, 2300 Flames IF, Dagrofas Helte, (alle fodbold). 

Syddanmark: Bramming Idrætsforening (MTB, cykling), Fredericia Cycle Club. 

Midtjylland: Randers Roundnet, Kjellerup Gymnastikforening (senioridræt), Studie-Idræt VIA 

Campus Randers (studiebold, Roundnet). 

Nordjylland: Hou Gymnastik og Idrætsforening (diverse idrætter), Mortensparkens Krolfklub, 

Højgårdens Motionsvenner (krolf, senioridræt), Snedsted G og IF (krolf, senioridræt, MTB), 

Roundnet Aalborg, Aalborg Chang, Agger Krolfklub. 

Ekstraordinære: Støttecenter Søjlen (IFS, krolf), Horsens Kommune (IFS, senioridræt, krolf), 

Karrieværkstedet/BO Vejle (IFS), Socialpsykiatrien i Assens kommune,  

  

6.2. Udmeldelse af foreninger 

Hovedstaden: Nordhøj Senioridræt, Fodbold Bulldogs, Ørestadens Helte, FC Passion IF, Pok-

kers, Team Stribes, Pantani Pirates, Høkerne, Den Glade Gnu 2000, KFUM Tennisklub. 

Sjælland: Muchashos Del Fidel. 

Syddanmark: Dybbøl Krolfklub, Asia Sport Center. 

Midtjylland: Herning Karate Klub. 

Nordjylland: BTV 98 Asaa. 

 

7. Kommende mødeaktiviteter 

 

7.1. Afholdelse af udskudt kongres 

Da vi ikke skal forvente at kunne afholde kongres i foråret, blev det besluttet at udskyde kon-

gressen til afholdelse 13. november 2021 (et år senere end planlagt). Afholdes i Dalum. 

 

7.2. Afholdelse af Idrætsforum 

Som konsekvens af udskydelse af kongressen, blev det besluttet at udskyde Idrætsforum til  

februar/marts 2022. 

 

7.3. Mødeplan for 2021 

Der blev aftalt følgende møder: 

13. april: Møde i forbundsledelsen 

15. juni: Møde i forbundsledelsen 

20.-21. august: Møde i forbundsledelsen 

1.-2. oktober: Møde i samarbejdsudvalget 

26. oktober: Møde i forbundsledelsen 

12. november: Møde i forbundsledelsen 

 

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

 

8.1. Årsmøde i DIF 8. maj 2021. 

På årsmødet skal der vælges ny formand for DIF. Det blev i den forbindelse besluttet at PH, 

BH, MD og PT tager et møde med hver af kandidaterne for at blive klogere på, hvem vi i DAI 

kan støtte op om. Et formandsvalg kan også medføre, at der skal vælges ny næstformand.  

 

Brøndby, den 16. februar 2021 

Referent: Palle Thomsen 


