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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 9. februar 2021
Godkendt.
3. Økonomi
3.1. Orientering og ansøgninger
Forbundsledelsen har modtaget regnskaber for 1. kvartal 2021. Der var ingen bemærkninger.
3.2. Forbundets regnskab 2020
Der forelå årsrapport for 2020 med tilhørende revisionsprotokollat.
Årsresultatet blev et overskud på 249.751 kr. mod et budgetteret underskud på 564.000 kr. Årsagen til den store afvigelse skal primært ses som konsekvens af mange aflyste og udsatte aktiviteter som følge af Covid-19. Den disponible egenkapital er pr. 31. december 2020 på
3.910.282 kr. Idræt for sindets egenkapital pr. 31. december 2020 er uændret 978.373 kr.
Desuden er der en bunden egenkapital i vores udviklingspulje på 148.543 kr.
Forbundsledelsen godkendte årsrapporten og revisionsprotokollatet.
3.3. Bevilling fra Kulturministeriet til Covid-19 IFS på 800.000 kr.
Der forelå plan for udmøntning af bevillingen, hvori der er lagt op til, at hovedparten af bevillingen skal kanaliseres ud i IFS foreningerne, bosteder, m.m. Der afventes svar fra ministeriet
på dokumentationskrav.
4. Indkomne punkter fra ansvarsområderne til drøftelse/behandling
4.1. Opdatering på IFS og Idrætsfestival 2021
25 - års jubilæums idrætsfestival 2021 er udskudt til afholdelse 28.-30. juni 2022.
5. Øvrige punkter
5.1. Strategiaftale med DIF 2022-2025 (Poul Sølvstein deltager)
Der forelå udkast til de kommende strategiske spor samt det materiale, som vi sendte til DIF i
november 2020. På baggrund af tilbagemeldingen fra DIF i januar er der økonomisk foreslået
en reduktion på 225.000 kr. årligt i forhold til vores oplæg i november.
Sporene blev gennemgået og kommenteret. Sporene rettes nu til.
Skal sendes til DIF inden 1. maj.
5.2. Status på Covid-19 situationen
Det er besluttet ikke at gennemføre et DM i krolf 2020. Der er fortsat mange udfordringer i
forhold til at gennemføre idrætten. Nye genåbninger afventes snart.
5.3. CSIT World Sports Games 12. – 17. oktober 2021
CSIT WSG er på grund af Covid-19 flyttet fra juni måned til afholdelse 12. – 17. oktober.
Det blev besluttet at afholde et Teams-møde 3. maj kl. 14.00, hvor der tages stilling til DAI’s
eventuelle deltagelse.

5.4. Roundnet organisering og økonomi
Der forelå beskrivelse af organisering af Roundnet samt ønske om at få stillet en økonomisk
ramme til rådighed. Forbundsledelsen ser Roundnet som et rigtigt godt spil til at få mere ungdom med i DAI.
Det blev besluttet at stille en økonomisk ramme på 25.000 kr. til rådighed i 2021.
5.5. Indstilling af sekretær til CSIT TC Tennis
Ole Juhl har meddelt, at han i år stopper som sekretær for CSIT’s teknisk komité for tennis.
Forbundsledelsen anser det for vigtigt, at DAI fortsat har denne post, hvorfor der snarest skal
findes en anden person.
5.6. CSIT senior idrætskursus 24.-26. september i Østrig
Der vil blive afholdt et CSIT-kursus for instruktører m.m. 24. – 26. september i Østrig, hvor
der også skal ske en drøftelse af det fremtidige arbejde med senioridræt inden for CSIT samt
gøres overvejelser om et muligt EU-projekt. Det blev besluttet at deltage i samme omfang som
tidligere under forudsætning af Covid-19 situationen.
6. Organisation, kommunikation, administration, personale, m.m.
6.1. Indmeldelse af foreninger
Hovedstaden: Dagrofa’s Helte, FC Midlertidig, De Grønne Slagtere IF, F.C. Ladeløsning,
Deportivo los Gorilas, Minkbeskytterne, Hvidovre Tennis, Håb i Psykiatrien.
Syddanmark: Tjæreborg Gymnastik Forening, TFSI Cykling, Aarup Boldklub, MTB Kolding.
Midtjylland: Aarhus Beachvolley Club.
Nordjylland: Agger Krolfklub, Vebbestrup Krolf, Flauenskjold Idrætsforening.
6.2. Udmeldelse af foreninger
Hovedstaden: Den Glade Gnu 2000, Lokomotiv Ludo, Dinamo Scudo, Snapsebussen BK,
Christiane IF, BK Kapow, Dynamo 08 Futsal, Yoink FC.
Midtjylland: Århus Idrætsforening af 1900.
6.3. Medlemsopgørelse 2020
Den netop offentliggjorte medlemsopgørelse viser et officielt medlemstal på 63.297 medlemmer, hvilket er en tilbagegang på 420 medlemmer. Antallet af foreninger er steget med 22 foreninger til 758 foreninger. Det er kun DBU, der har flere medlemsforeninger. Den interne opgørelse af det samlede antal medlemmer i DAI’s foreninger er nu 126.596, hvilket betyder en
tilbagegang på 4.831 medlemmer.
Set i lyset af de mange udfordringer i 2020 og et generelt stort frafald af medlemmer i dansk
idræt er det et meget positivt resultat.
7. Kommende mødeaktiviteter
7.1. Møde i forbundsledelsen 15. juni 2021
Mødet afholdes som aftalt og forhåbentligt fysisk i Brøndby.
7.2. Fællesmøde med personalet 13. september
Det blev besluttet at afholde et fælles møde med personale 13. september 2021 med start kl.
13.00.

8. Konferencer, årsmøder, seminarer, eksterne fora, o.l.
8.1. Årsmøde i DIF 19. juni 2021- valg af formand og bestyrelsesmedlemmer
Det blev besluttet at deltage med PH, SSB, BH, MD samt PT. DAI har 4 mandater.
Der er indløbet to indstillinger til formandsposten, og det er:
Hans Natorp, indstillet af Dansk Sejlunion
Thomas Bach, indstillet af Dansk Arbejder Idrætsforbund
Til posten som økonomiansvarlig er følgende indstillet:
Christian Pedersen, indstillet af Dansk Håndbold Forbund
Til DIF’s bestyrelse skal der i år vælges fire repræsentanter. Her har følgende kandidater
meldt sig på banen:
Britta Riis, indstillet af Dansk Ride Forbund
Carlo Chow, indstillet af Danmarks Sportsdanserforbund
Flemming Olsson, indstillet af Dansk Faldskærms Union
Henning Bay, indstillet af Dansk Forening for Rosport
Jens Hornemann, indstillet af Danmarks Gymnastik Forbund
Kenneth Plummer (genopstiller), indstillet af Dansk Squash Forbund og Dansk Golf Union
Lotte Büchert, (genopstiller), indstillet af Dansk Petanque Forbund, Floorball Danmark og
Dansk Håndbold Forbund
Rikke Rønholt, indstillet af Dansk Atletik
Desuden skal der vælges en ny næstformand, når en af de nuværende næstformænd bliver
valgt som formand. Opstilling kan ske på dagen.
DIF afholder valgmøde 10. maj for valg af bestyrelsesmedlemmer og 20. maj for valg af formand.

Brøndby, den 21. april 2021
Referent: Palle Thomsen

