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Dansk Arbejder Idrætsforbund
Møde i ”forbundsledelsen”
26. oktober 2021 kl. 17.00
DAI’s kontor i Brøndby
Peer Huniche (PH), Sonja Søe Bergman (SSB), Peter Rasmussen (PR),
Mogens Damgaard (MD), Eddy Marrup (EM), Palle Thomsen (PT)
Flemming Birkemosegaard og Birthe Henriksen
12. november 2021 i Dalum Landbrugsskole
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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.-21. august
Godkendt.
2.2. Fællesmøde med personalet 13. september
Der var enighed om, at det var et godt og givende møde med personalet. Mødet foranledigede,
at der efter kongressen skal foretages en evaluering og drøftelse af de nuværende og fremtidige
konsulentressourcer.
2.3. Møde i samarbejdsudvalget 1. oktober
Der henvises til referat af mødet. Mødet var aftalt med samarbejdsudvalget som et fredags –
lørdagsmøde med overnatning, men grundet meget få deltagere fra regionerne, blev det gennemført på Teams med forkortet dagsorden og kongressen som hovedpunkt.
På mødet efterlyste Anette Schneider fra Region Hovedstaden en anden fordeling af administrationstilskuddet til regionerne. Da det er regionerne, der i sin tid selv har besluttet den nuværende fordeling med halvdelen som et grundbeløb til hver region og den anden halvdel til
fordeling efter antallet af medlemsforeninger i den senest afsluttede medlemsregistrering, blev
det besluttet at overlade det til regionerne at beslutte en anden fordeling. Konkret anmodes
Region Hovedstaden om at komme med et forslag hertil til drøftelse i samarbejdsudvalget.
Vil i så fald kunne ske med virkning fra 2023.
Som formand for LU – senioridræt spurgte Anette Schneider til, om der kan afsættes et fast
beløb til den årlige Seniorcamp i lighed med, at der er afsat et fast beløb til den årlige IFS
Idrætsfestival. Det blev besluttet at tage kontakt til Anette for at få udbybet dette ønske nærmere med henblik på at lave en mulig aftale efter Idrætsforum i januar. Det blev bemærket, at
det faste beløb til IFS Idrætsfestval på 100.000 kr. er et aftalt beløb i strategiaftalen med DIF.
3. Økonomi
3.1. Orientering og ansøgninger
Der er ikke modtaget ansøgninger.
3.2. Vedtagelse af budget for 2022
Forslag til budgettet for 2022 har været drøftet på møde i samarbejdsudvalget 1. oktober, hvor
der ikke kom forslag til ændringer.
Det blev derfor besluttet at vedtage et budget for 2022 udvisende et underskud på 340.000 kr.
Der er lavet et estimat på resultatet i 2021 på et overskud på ca. 66.000 kr., hvorfor egenkapitalen ved udgangen af 2022 forventes at være på ca. 3,6 mio.kr.

4. Indkomne punkter fra ansvarsområderne til drøftelse/behandling
4.1. Samarbejdsaftale mellem DAI, Parasport Danmark og DGI
Det blev besluttet at godkende en samarbejdsaftale for perioden 1. januar – 31. december
2024. Aftalen er en udløber af samarbejdet i regi af Bevæg dig for livet, der officielt udløber
med årets udgang.

Kort fortalt er formålet med samarbejdet at aktivere flere mennesker med funktionsnedsættelse
eller psykiske vanskeligheder, dels i det frivillige foreningsliv og dels i relation til de pågældende borgeres kommunale, socialpædagogiske tilbud.
Aftalen er økonomisk udgiftsneutral i 2022. I 2023 skal hver part bidrage med 50.000 kr.
5. Øvrige punkter
5.1. Strategiaftale med DIF 2022 – 2025
DIF’s bestyrelse har godkendt aftalen for 2022 – 2025, hvori DAI modtager 3.050.000 kr. i årlig strategistøtte, hvilket er en forøgelse med 309.000 kr. set i forhold til den nuværende aftale.
Forbundsledelsen anså det ikke for nødvendigt at revidere aftales indhold, selvom vi ikke fik
det ansøgte beløb. Der foretages i stedet en investering i form af et budgetteret underskud og
benyttelse af egenkapitalen for at kunne indfri aftalen.
5.2. Priserne: Alle ind i kampen og Årets DAI’er
Det blev besluttet, hvem der skal have de to priser. Uddeles så vidt muligt på kongressen.
5.3. Intern kommunikation i forbundsledelsen
Det blev aftalt, at der efter kongressen tages fat på at få lavet en struktur på såvel den interne
kommunikation i forbundsledelsen som den eksterne kommunikation.
6. Organisation, kommunikation, administration, personale, m.m.
6.1. Indmeldelse af foreninger
Hovedstaden: Brøndby Strand Tennisklub, Vanløse Spike Forening, Line Dance – 3650 Ølstykke, Knud F.C., IF Gulfoss, Bosna IF, Hovedstadens Basketball Fællesskab, Boldklubben
Vestergården.
Sjælland: Foreningen Dalgården.
Syddanmark: Millennium Cycling, Motionscykelklubben Baghjulet.
Midtjylland: Hersom/Bjerregrav Pensionistforening Krolf.
Nordjylland: Lyngså Petanqueklub, Jerslev og omegns pensionistklub.
6.2. Udmeldelse af foreninger
Hovedstaden: Olympic Odsherred, 5 Kammerater.
Sjælland: Motion og Trivsel Holbæk
Syddanmark: Skamby Cykelklub.
Midtjylland: Lemvig Karateklub-Tenshinkan.
7. Kommende mødeaktiviteter
7.1. Møde i forbundsledelsen 12. november 2021
Mødet afholdes i Dalum Landbrugsskole med start kl. 14.00 med kongressen som dagsorden.
7.2. Kongres 13. november 2021
Program og dagsorden blev gennemgået. Der er ca. 60 deltagere.

8. Konferencer, årsmøder, seminarer, eksterne fora, o.l.
8.1. Budgetmøde i DIF 9. oktober 2021
Som udløber af budgetmødets drøftelse af en modernisering af DIF’s medlemsbegreb er specialforbundene indbudt til dialogmøder 18. november og 8. december. PH og PT deltager i mødet 18. november.
8.2. CSIT-kongres 15. oktober 2021
Birthe Henriksen var indstillet til at være sekretær for CSIT’s tekniske komité for tennis. Hun
blev desværre ikke valgt. Det blev i stedet en mand fra Finland. PH spurgte på kongressen ind
til dette valg; dels i relation til en bedre diversitet og dels i relation til fordelingen af poster
blandt CSIT’s medlemsforbund. Det er meget beklageligt, at DAI nu har mistet en post i den
tekniske komité for tennis, som har været varetaget af Ole Juhl i mange år.

Brøndby, den 8. november 2021
Referent: Palle Thomsen

