Referat

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Møde
Dato
Sted
Deltagere

Samarbejdsudvalgsmøde
10. juni 2021 kl.17.00 – 18.30
Teams

Nyt møde

1.-2. oktober 2021 i Brøndby

Forbundsledelsen: Peer Huniche, Sonja Søe Bergmann, Peter Rasmussen,
Birthe Henriksen, Mogens Damgaard, Eddy Marrup, Palle Thomsen
Region Hovedstaden: Anette Schneider, Flemming Knudsen
Region Sjælland: Kim Sørensen
Region Syddanmark: Jørn Bjarning
Region Midtjylland: Afbud
Region Nordjylland: Poul Sørensen
Medarbejderrepræsentant: Afbud

1. Mødet åbnes; godkendelse af dagsorden
PH bød velkommen. Formålet med mødet er primært for få mulighed for at give en gensidig
orientering om den aktuelle situation, udfordringer omkring Covid-19 restriktionerne samt om
fremtiden. Dagsordenen blev godkendt.
2. Gensidig orientering om den aktuelle situation og fremtiden; herunder ”følger” af Corona
2.1. Regionerne
Hovedstaden:
Stort set alt, med udtagelse af bowling, er startet op. Fodboldturneringen er i fuld gang. Det samme
er krolf; dog med lidt færre deltagere. Pinsestævne i tennis fik rekorddeltagelse.
Vinterens Futsal turnering blev aflyst.
I senioridræt har der været gennemført nogle populære gåture, der nok fortsættes efter sommeren.
Regionsbestyrelsen har mødtes med repræsentanten fra IFS Landsudvalget.
Sjælland:
Har haft afholdt årsmøde, der forløb ok.
Har gennemført træf for bedsteforældre og børnebørn. Vil nok blive gentaget.
Krolf er i fuld gang, og skal snart holde årsmøde.
Syddanmark:
Senioridrætten er vanskelig at få i gang igen – der er ikke noget udvalg p.t.
Krolf kører fint. Turnering m.m. er i gang.
Der er ved at blive samlet op på Studiebold, så der kan afvikles stævner efter sommer.
MTB har ikke været påvirket synderligt af nedlukningen. Der er 25 arrangementer i år.
Futsal er gået i stå.
Roundnet er på vej til at blive sat i gang.
Der har været afholdt generalforsamling med kampvalg om ledelsesposterne. Alle idrætter er med i
ledelsen og IFS er kommet med.
Regionen har haft fremgang i antallet af foreninger og medlemmer.

Nordjylland:
Det går rigtigt godt med foreningsfremgang til rekord antal foreninger og sund økonomi.
Der gennemføres tennis turnering med 3-4 nye klubber.
Roundnet samler 25-30 deltager hver onsdag i Aalborg.
Krolf har en ny østkyst turnering. Der er 56 hold i den almindelige turnering.
Mangler at afholde årsmøde.
Midtjylland (skriftlig orientering):
Årets generalforsamling afholdes 18. august 2021. Valgene er på programmet, og der bliver
fremlagt nogle ændringer til vedtægterne.
Der er fastlagt en krolftur til Tyskland – Karolinenkoog – samme sted som for 2 år siden. Turen
bliver udbudt i juli måned, og der er i alt plads til 50 personer.
Regionen arbejder på at afholde en fest for frivillige. Det bliver til november eller muligvis først
næste år i marts/april.
Regionen har fået flere nye foreninger og flere er på vej.
Studiebold: Region Midtjylland havde før Corona aftaler med Aarhus, Randers og Horsens om at
lave Studiebold indefodboldstævner. Det forventes at de bliver til noget i den kommende sæson.
Roundnet: Regionen har fået DAI medlemsforeninger i Aarhus, Randers og Horsens – og har i den
kommende tid aftaler om Roundnet events i Skive, Silkeborg og Herning Kommune.
Krolf: Turneringen er startet og har i år 56 hold i 14 puljer. I Aarhus er den lokale turnering i gang
med 8 hold i 2 puljer. De første stævner er på vej, og der er mange fordelt hen over året.
Der holdes årsmøde den 28. juli 2021.
Senioridræt: Har fået et udvalg med 5 personer, og der er planlagt mange aktiviteter i løbet af året:
Kurling stævner, 60+ volley stævner, foreningsbesøg, netværksbesøg m.m.
2.2. Forbundet
Der blev givet en generel orientering om den nuværende situation og om fremtidige arrangementer,
mesterskaber, kurser, m.m.
IFS – området har været særligt hårdt ramt ude i kommunerne og foreningerne. DAI har således
modtaget 800.000 kr. af Kulturministeriet til at sætte Covid-19 rettede aktiviteter i gang i 2021.
Hovedparten af bevillingen lægges ud i foreningerne. Idrætsfestivalen måtte aflyses igen og er
udsat til 2022. I regi af BDFL er der samarbejde i 11 kommuner. IFS – landsudvalget er ved at
være præsenteret i regionerne.
Idrætsudvalget har bevilget økonom til udbydelse af nogle IFS aktiviteter til øvrige foreninger og
medlemmer.
3. På vej mod ny strategiaftale med DIF for årene 2022-2025
Der er indgivet oplæg til den nye strategiaftale med DIF for 2022 – 2025; nu med angivelse af
procesmål og resultatmål for de indsatser, der blev beskrevet i det første oplæg i november 2020. Der
afventes en faglig administrativ indstilling fra DIF, der så kommer i høring hen mod behandling i
DIF’s bestyrelse ultimo august.
Overskriften på de fire strategiske spor er følgende:
Spor 1: Senioridræt – retten til et aktivt liv, hele livet
Spor 2: Samarbejde er vejen til flere aktive
Spor 3: Idræt for sindet – IFS
Spor 4: DAI’s initiativspor – en verden af muligheder

4. På vej mod kongressen 13. november 2021
Den udskudte 2020 - kongres afholdes 13. november 2021 i Dalum Landbrugsskole.
Der er i princippet tale om en ny kongres, hvor kandidater til valg af forbundsledelse skal genindstilles/
spørges, om de fortsat stiller op. Forslag til kongressen kan genfremsendes eller ændres. Kongressen
skal indkaldes senest 12. august.
Orientering om valg på DIF’s årsmøde 19. juni – vil en DAI’er blive formand for DIF?
DAI har indstillet Thomas Bach til valget af ny formand. Den anden kandidat er Hans Natorp.
Desuden skal der vælges en ny næstformand, og der er otte kandidater til valget af fire
bestyrelsesmedlemmer.
5. Evt. og næste møde
Næste møde afholdes 1. – 2. oktober 2021 i Idrættens Hus i Brøndby.

Brøndby, den 24. juni 2021
Referent: Palle Thomsen

