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1. Mødet åbnes; godkendelse af dagsordenen
PH bød velkommen. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 4.3.
2. Tidligere møder
2.1. Godkendelse af referat af møde i forbundsledelsen 15. juni 2021
Godkendt.
3. Økonomi
3.1. Orientering og ansøgninger
Der er ikke modtaget ansøgninger.
3.2. Regnskaber for 1. halvår 2021
Forbundsledelsen har modtaget regnskaber for perioden 1. januar – 30. juni 2021 samt status
pr. 30. juni 2021 for forbundet og IFS. Det blev bemærket, at årsresultatet ser ud til at blive
bedre end det budgetterede underskud på 683.500 kr. som følge af, at der er aktiviteter, der ikke er eller bliver gennemført.
3.3. Budget for 2022
Forbundsledelsen havde en indledende drøftelse af sammensætning af budget for 2022 og besluttede, at budgettet tager udgangspunkt i skitsebudgetterne, der blev lavet til kongressen i
2020. Dog med regulering af tilskuddet fra DIF samt andre kendte indtægter og udgifter.
4. Indkomne punkter fra ansvarsområderne til drøftelse/behandling
4.1. Udmøntning af bevilling på 500.000 kr. fra Kulturministeriet
DAI har modtaget 500.000 kr. med henblik på aktiviteter knyttet til Covid-19 indsatser inden
for Idræt for sindet. Forbundsledelsen kunne tilslutte sig forslaget fra IFS’s faglige forum til
udmøntning af bevillingen.
4.2. IFS - status på Idrætsfestival 2022, underskudsgaranti og IFS-landsudvalget
Der forelå budget for idrætsfestivalen i 2022 baseret på et max. deltagerantal på 260. Det blev
vedtaget at give en underskudsgaranti på 100.000 kr., der i så fald vil blive taget fra den særlige IFS kapital/ henlæggelse.
Der blev givet en status på IFS – landsudvalget, der mødes 5. oktober, hvor der også er møde i
festivalens arbejdsgruppe.
Idrætsudvalg og regioner
Der afholdes seniorcamp 25.-26. august med ca. 50 deltagere.
Der har været gennemført landsstævne i krolf og planlægningen af DM i krolf er i fuld gang.
DAI er involveret i DM i Roundnet, der afvikles i Odense.
Forbundsledelsen havde en drøftelse af den organisatoriske situation i regionerne. Forbundsledelsen er bekymret for situationen nu og for, hvad der sker bemandingsmæssigt fremover.
Emnet vil blive tages op til drøftelse på mødet i samarbejdsudvalget 1.-2. oktober.

5. Øvrige punkter
5.1. Strategiaftale med DIF 2022 – 2025; herunder høringssvar
Der forelå DIF’s administrative indstilling til den kommende strategiaftale, hvori DAI er indstillet til at modtage 3.050.000 kr. i årlig strategistøtte mod vores indstilling på 3.325.000 kr.
Den administrative indstilling vil give os ca. 300.000 kr. mere årligt end den nuværende aftale.
Der er sendt et høringssvar til DIF med kommentarer til indstillingen og med en bemærkning
om, at vi forventer at DIF’s bestyrelse godkender den administrative indstilling.
DIF’s bestyrelse behandler indstillingerne og høringssvar på møde 20.-21. august.
5.2. Ny elevatortale
Der blev vedtaget denne reviderede ”elevatortale” om ”Hvad er DAI”:
Dansk Arbejder Idrætsforbund er mere end 100.000 holdkammerater, der hver eneste uge deler smilene, krammene og de gode oplevelser. Vi laver idræt for dig og mig. Vi får alle ind i
kampen, fra begynderen til den rutinerede, og vi tager ansvar for, at både seniorer og psykisk
sårbare også er med. Vi finder udøvere, som matcher vores idræt – men vi finder også de
idrætter, som matcher vores udøvere, for vi er hele Danmarks specialforbund.
Nuværende ”elevatortale”:
Dansk Arbejder Idrætsforbund er mere end 100.000 holdkammerater, der hver eneste uge deler
smilene, krammene og de gode oplevelser. Vi laver idræt for dig og mig, ikke for eliten. Vores
fællesskab er for alle, fra begynderen til den rutinerede, og vi tager ansvar for, at både seniorer
og psykisk sårbare også er med. Vi finder udøvere, som matcher vores idræt – men vi finder
også de idrætter, som matcher vores udøvere, for vi er hele Danmarks specialforbund.
5.3. Information fra CSIT
CSIT’s bestyrelse har på et ekstraordinært møde 3. august besluttet at aflyse CSIT WSG 2021.
Der vil i stedet blive arbejdet på at gennemføre enkeltstående mesterskaber i 2022 og forberede CSIT WSG i Rom i 2023.
CSIT’s kongres 11. oktober vil blive afholdt online og ikke fysisk.
Der er ved at blive indsamlet kandidater til de tekniske komitéer.
6. Organisation, kommunikation, administration, personale, m.m.
6.1. Indmeldelse af foreninger
Hovedstaden: BevægDig 60+.
Syddanmark: Idræt for livet, Nyborg Gymnastik og Idrætsforening.
6.2. Udmeldelse af foreninger
Hovedstaden: F.C. Ronkedors, Spielmarchers, BK Ragnarok, Dagrofa’s Helte.
Ekstraordinære: Tønder kommune.
7. Kommende mødeaktiviteter
7.1. Fællesmøde med personalet 13. september
Mødet afholdes i Idrættens Hus i Brøndby med start kl. 12.00.
Punkter til dagsordenen: Præsentation af ny strategiaftale – hvordan? Status fra konsulenterne
og prioriteringer resten af 2021; herunder genstart af idrætten. Den organisatoriske situation i
regionerne.

7.2. Møde i samarbejdsudvalget 1.-2. oktober 2021
Punkter til dagsordenen: Kongressen 13. november. Ny strategiaftale med DIF. Den organisatoriske situation i regionerne. Evt. eksternt input om, hvordan vi skal rekruttere og arbejde
med frivillige. Punkter fra regionerne.
7.3. Møde i forbundsledelsen 26. oktober 2021
Afholdes i Idrættens Hus, Brøndby med start kl. 17.00. Sidste ordinære møde inden kongressen. Budget for 2022 skal vedtages på mødet.
7.4. Kongres 13. november 2021
Forbundsledelsen gennemgik de forslag, der var modtaget til kongressen i 2020, og som blev
sendt ud til foreningerne m.fl.:
Valg af forbundsformand: Peer Huniche tilkendegav, at han stiller op.
Valg af medlemmer af forbundsledelsen: Birthe Henriksen, Sonja Søe Bergmann, Peter Rasmussen, Mogens Damgaard og Eddy Marrup tilkendegav, at de stiller op.
Hvis det ikke lykkes at få besat det sidste plads, vil man anmode kongressen om, at forbundsledelsen får mandat til at besætte den ledige plads i kongresperioden frem til kongressen i
2023.
Forslag til vedtægter, arbejdsprogram og skitsebudgetter for 2022 - 2023: Det blev besluttet at
genfremsende forslagene. Skal medtages på mødet 1.-2. oktober i samarbejdsudvalget.
Forbundsledelsen kunne tilslutte sig forslag til program og dagsorden.
Kongresberetningen til 2020 genanvendes sammen med et tillæg om 2021.
8. Konferencer, årsmøder, seminarer, eksterne fora, o.l.
8.1. Budgetmøde i DIF 8.-9. oktober 2021
Starter fredag kl. 18:00. Lørdag startes der kl. 09:00.
Det blev besluttet at deltage med PH, SSB, MD, EM samt PT.

Brøndby, den 30. august 2021
Referent: Palle Thomsen

