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Dansk Arbejder Idrætsforbund
Møde i ”forbundsledelsen”
15. juni 2021 kl. 17.00
Mødelokale IH (Birthe deltager på Teams)
Peer Huniche (PH), Sonja Søe Bergman (SSB), Peter Rasmussen (PR),
Mogens Damgaard (MD), Birthe Henriksen (BH), Eddy Marrup (EM),
Palle Thomsen (PT)
Flemming Birkemosegaard
20.-21. august 2021 på Vilcon, Slagelse
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1. Mødet åbnes; godkendelse af dagsordenen
PH bød velkommen. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 3:2
2. Tidligere møder
2.1. Godkendelse af referat af møde i forbundsledelsen 13. april 2021
Godkendt.
2.2. Møde i samarbejdsudvalget 10. juni 2021
Mødet forløb godt, og det var rart at få mulighed for at informere hinanden på tværs af regionerne og forbundet.
3. Økonomi
3.1. Orientering og ansøgninger
Der er ikke modtaget ansøgninger.
3.2. Bevilling fra Kulturministeriet til IFS
Vi har modtaget besked om, at vi er blevet bevilget yderligere 0,5 mio.kr. til Covid-19 rettede
aktiviteter inden for IFS. Bevillingen kommer fra udmøntningen af aktstykke på idrætsområdet
for 2021 besluttet af ordførerne på kulturområdet.
IFS styregrupperne har gjort sig overvejelser omkring vores udmøntning af bevillingen alt efter, om beløbet skal benyttes i 2021, eller om det kan strækkes ind i 2022.
Bevillingsbrev afventes.
4. Indkomne punkter fra ansvarsområderne til drøftelse/behandling
4.1. Evalueringen af BDFL-PI og indsatsen fremadrettet
Der er gennemført en grundig ekstern evaluering af samarbejdet/ indsatsen i BDFL Parasport
og Idræt for sindet. Pixi-udgave af bevillingen forelå som bilag. Evalueringen er positiv i forhold til, hvad der er opnået. Den kommende indsats skal aftales i styregruppen; herunder en
tydelig arbejdsfordeling mellem de involverede parter.
4.2. Idrætsudvalget
Årets Seniorcamp har p.t. tilmelding af 50 personer, og vil blive gennemført.
Netop afholdt landsstævne i krolf forløb rigtigt godt med ca. 90 deltagere.
DM i krolf 2021 er tæt på at være organisatorisk på plads.
Idrætsudvalget har afholdt møde og ønsker en udvidelse af udvalget med 1 person fra regionerne samt 2 konsulenter. Det er fortsat PR og EM, der forestår det økonomiske. Forbundsledelsen godkendte denne udvidelse.
5. Øvrige punkter
5.1. Status på Covid-19 situationen
Ikke så meget nyt siden orienteringen på mødet i samarbejdsudvalget.
5.2. Ændring af årets frivillige
Hidtil har priserne set således ud:
Årets frivillige i DAI: Gives til en frivillig i en DAI-forening, som har ydet en særlig indsats
det seneste år.

Årets DAI’er: Gives til en frivillig i regioner, udvalg eller forbundsledelse, som har ydet en
særlig indsats det seneste år.
Priserne har været uddelt i foråret det efterfølgende år. Altså priserne for indsatsen i 2019 blev
uddelt i 2020.
Udover de for få indstillinger, så har man hørt følgende kritik:
Det er svært at skelne mellem de to priser – både navnet og hvad de gives for.
Det forvirrer, at priserne uddeles et halvt år på bagkant.
Følgende ændring blev besluttet:
Vi holder fast i prisen Årets DAI’er.
Derudover indfører vi en unik DAI-pris, som læner sig op ad vores motto: ”Vi får alle ind i
kampen”. Altså en pris til en frivillig eller medarbejder, som gør en exceptionel indsats for at
der er plads til alle i fællesskabet, på holdet og på banen.
Prisen hedder: ”Får alle ind i kampen-prisen”.
I 2021 laves der en indstillingsplan, der gør, at priserne uddeles på kongressen 13. november.
5.3. Indstilling af sekretær til CSIT TC Tennis
Det blev besluttet at indstille Birthe Henriksen som sekretær for CSIT’s tekniske komité for
tennis. Ole Juhl har ønsket at stoppe. Der sendes CV til CSIT i forbindelse med indstillingen.
5.4. CSIT senior idrætskursus 24.-26. september i Østrig
Der er modtaget foreløbig tilmelding af 13-15 personer fra Frankrig, Østrig og DAI. Så kurset
gennemføres efter al sandsynlighed.
6. Organisation, kommunikation, administration, personale, m.m.
6.1. Indmeldelse af foreninger
Hovedstaden: ELITE 3100, FC Midlertidig, De Grønne Slagtere IF, F.C. Ladeløsning,
Deportivo los Gorilas, Minkbeskytterne, Håb i Psykiatrien.
Sjælland: Aktivitetshuset Vesterlunden.
Syddanmark: Tjæreborg Gymnastik Forening, TSIF Cykling, Aarup Boldklub, MTB Kolding.
Midtjylland: Aarhus Beachvolley Club, Toftegårdens Krolfklub, Bjerringbro Krolf.
Nordjylland: Vebbestrup Krolf, Flauenskjold Idrætsforening, GUG Tennisklub.
Ekstraordinære: Kildebo – Center for Neuorehabilitering (IFS), P86 Faxe (IFS).
6.2. Udmeldelse af foreninger
Hovedstaden: BK Kapow, Boldklubben Forza af 1998, L.S. Fodbold, Lokomotiv Ludo, Dynamo 08 Futsal, Yoink FC, Dinamo Scudo, Watan FC, Snapsebussen BK, Christiane IF.
Midtjylland: Århus Idrætsforening af 1900, Struer Karate Klub, Danske Seniorer – Bjerringbro
og Omegn.
Nordjylland; Hjallerup Bordtennisklub.
Ekstraordinære: Socialpsykiatrien Fredericia kommune, Morsø kommune, Aktivitetshuset Sorø (alle IFS), Dagcentret, Aktivitet og frivilligcenter – Solrød, HEP-Huset (alle senior).

7. Kommende mødeaktiviteter
7.1. Møde i forbundsledelsen 20.-21. august 2021
Afholdes i Vilcon Hotel- og konferencecenter ved Slagelse.
Dagsordenspunkter: Kongres (valg, arbejdsprogram, vedtægtsændringer, etc.), kommende
strategiaftale, kommende møde i samarbejdsudvalget.
7.2. Fællesmøde med personalet 13. september
Afholdes et sted i Hovedstadsområdet med start med frokost.
7.3. Møde i samarbejdsudvalget 1.-2. oktober 2021
Afholdes i Idrættens Hus i Brøndby.
Dagsordenspunkter: Kongres, kommende strategiaftale, m.m.
7.4. Kongres 13. november 2021
Afholdes i Dalum Landbrugsskole. Der er tale om en ny kongres, hvor forslagene til kongressen kan genfremsendes eller ændres. Kandidater til valg skal genindstilles/ spørges om de stadig stiller op. Kongressen indkaldes senest 12. august.
8. Konferencer, årsmøder, seminarer, eksterne fora, o.l.
8.1. Årsmøde i DIF 19. juni 2021- valg af formand og bestyrelsesmedlemmer
Forbundsledelsen ser med spænding frem til valgene; dette i særdeleshed formandsvalget, hvor
DAI har indstillet Thomas Bach.
Der afholdes valgmøde med alle kandidater 18. juni.

Brøndby, den 22. juni 2021
Referent: Palle Thomsen

