Referat

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Møde
Dato
Sted
Deltagere

Samarbejdsudvalgsmøde
1. oktober 2021 kl. 17.30
Online møde på Teams

Nyt møde

Ikke aftalt

Forbundsledelsen: Peer Huniche, Sonja Søe Bergmann, Birthe Henriksen,
Mogens Damgaard, Eddy Marrup, Palle Thomsen
Region Hovedstaden: Anette Schneider
Region Sjælland: Kim Sørensen
Region Syddanmark: Tommy Bergmann
Region Midtjylland: ingen deltagelse
Region Nordjylland: Poul Sørensen
Medarbejderrepræsentant: Thomas Ahrentz

1. Mødet åbnes; godkendelse af dagsorden
Peer Huniche bød velkommen. Beklager, at mødet bliver gennemført online i stedet for fysisk over to
dage. Men med så få deltagere fra regionerne gav det ikke mening at drøfte den kommende
strategiaftale med DIF samt udfordringerne omkring det organisatoriske arbejde i regionerne.
Dagsordenen blev godkendt.
2. Kongres 13. november 2021 i Dalum Landbrugsskole
2.1. Gennemgang af forslag til kongressen
Der forelå udkast til skrivelse med modtagne forslag (samme som i 2020 med nyt skitsebudget) til
udsendelse til foreninger og regioner (udsendes senest 8. oktober).
Der er modtaget følgende forslag til behandling:
Modtagne forslag til kandidater til valg af forbundsformand og 6 medlemmer af
forbundsledelse:
Forbundsformand:
Peer Huniche (indstillet af Idrætsforeningen Vikingerne)
Medlemmer:
Birthe Henriksen (indstillet af Arbejdernes Tennis Klub)
Sonja Søe Bergmann (indstillet af Bowleren)
Peter Rasmussen (indstillet af DAI Region Syddanmark)
Mogens Damgaard (indstillet af Herlev Tennis Klub)
Eddy Marrup (indstillet af DAI Region Nordjylland)
Alle har bekræftet, at de stiller op til valg. Bliver den sidste plads ikke besat vil forbundsledelsen
anmode om at gøre den vakant og anmode om bemyndigelse til at finde en person.
Samarbejdsudvalget besluttede at stille følgende forslag til vedtægtsændringer:

Forslag fra samarbejdsudvalget til vedtægtsændringer:
§ 5 Medlemskab, kontingent og foreningernes forpligtelser.
Som ordinært medlem af DAI optages enhver idrætsforening, der anerkender forbundets
vedtægter og som opfylder betingelserne i ”Danmarks Idrætsforbunds lovregulativ for
medlemsorganisationernes medlemsforeninger”.
Indmeldelse skal ske skriftligt til forbundet. Efter indstilling fra forbundet skal anmodningen
om optagelse til udtalelse i den region som foreningen tilhører.
Forbundets svar på anmodningen om optagelse skal foreligge senest 4 uger efter, at
begæring er modtaget på forbundets kontor. Svaret på anmodning meddeles samtidigt til
den region, som foreningen tilhører. Information om indmeldelse fremsendes efterfølgende
til den region som foreningen tilhører.
Ordinære medlemmer skal være tilsluttet den pågældende region.
Medlemmernes kontingent opkræves af forbundet og forfalder til betaling senest 31. marts.
Nye medlemmer betaler ved indmeldelsen. For foreninger, der optages efter 1. oktober, vil
kontingentet dække den resterende del af året, hvori optagelsen finder sted samt det
efterfølgende kalenderår.
Udmeldelse af forbundet skal ligeledes ske skriftligt til forbundet og kan kun anerkendes
hvis gæld til region og forbund er betalt. Sker udmeldelse efter 1. april medregnes
kontingent for det pågældende år som eventuel gæld.
DAI meddeler Danmarks Idrætsforbund enhver til - og afgang af foreninger.
Som ekstraordinære medlemmer optages enkeltpersoner, foreninger,
paraplyorganisationer og andre grupper af personer.
Foreningerne er desuden forpligtet til:
a. at efterkomme enhver beslutning, som vedtages på kongressen, truffet af
forbundsledelsen eller de respektive regionsmøder og regionsledelser i
overensstemmelse med lovene.
b. at yde forbund og regioner nødvendig bistand både til gennemførelse af pålagte
hverv og tilvejebringelse af oplysninger.
c. at lade sig registrere én gang årligt til DIF som medlem af DAI inden den fastsatte
tidsfrist. Undladelse af registrering til DIF inden den fastsatte tidsfrist medfører
udelukkelse fra forbundsarrangementer det efterfølgende år samt pålignelse af bøde
til forbundet. Bødens størrelse fastsættes forud for kongressen.
d. ved eventuelle bestyrelsesændringer omgående at give forbundet eller regionen
meddelelse herom. Herefter sker intern orientering.
Optagelse af aktive ordinære medlemmer af DAI sker i henhold til ”Danmarks
Idrætsforbunds lovregulativ for medlemsorganisationernes medlemsforeninger”.
Nye medlemmer i DAI’s foreninger og nye foreninger kan ikke deltage i DAI’s aktiviteter,
hvis de er i restance til et andet idrætsforbund/ forening.
Forbundsledelsen kan udelukke foreninger og medlemmer fra forbunds- og
regionsarrangementer, hvis de har forfalden gæld til forbundet.
Foreninger og regioner under forbundet kan ekskludere medlemmer, forbundet kan

§ 9: Tegningsregler
Forbundsledelsen tegner forbundet i økonomiske anliggender og er bemyndiget til:
At udpege et eller flere medlemmer af forbundsledelsen og forbundssekretæren til enten
alene eller i fællesskab at kunne tegne forbundet i økonomiske anliggender under
hensyntagen til vedtagne budgetter.
At udpege et eller flere medlemmer af forbundsledelsen og forbundssekretæren til alene
eller i fællesskab at kunne disponere over forbundets midler via elektroniske bankprodukter.
At udpege et medlem af forbundsledelsen, der sammen med forbundssekretæren kan give
adgange til forbundets elektroniske bankprodukter

Samarbejdsudvalget besluttede at stille følgende forslag til
Arbejdsprogram for DAI 2020-2023
DAI prioriterer idræt og motion, der gør en forskel i den danske idrætsverden
DAI er et tværidrætsligt forbund i Danmarks Idrætsforbund
DAI organiserer idrætstilbud, der sikrer attraktiv og lettilgængelig motionsidræt hele
livet
• Arbejde for, at DAI består af en bred vifte af idrætsaktiviteter med en solid selvbærende
frivillig lederskare
• Være opmærksom på tendenser i tiden for at styrke foreningslivet og skabe større udbud
af aktiviteter
• Indgå i relevante samarbejder med foreninger, kommuner, Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og andre interesserede organisationer
• Indgå samarbejder i regi af ”Bevæg dig for livet”
DAI udbyder landsdækkende og regionale idrætstilbud, som giver medlemsforeningerne et tilhørsforhold til DAI og som kan tiltrække og fastholde medlemmer
• Videreudvikle idrætstilbud i samarbejde med medlemsforeningerne
• Udvikle og gennemføre turneringer og stævner tilpasset nuværende og nye medlemmer;
bl.a. ved at udbrede koncepter, der er lykkedes andre steder i landet
• Udvikle og udbyde tilbud om uddannelse af ledere, trænere, dommere og udøvere
• Satse på nye aktiviteter og motionstiltag målrettet voksne begyndere og arbejde på at få
voksne begyndere med i eksisterende aktiviteter
• Udvikle den interne struktur så den bliver mere fleksibel og omstillingsparat til gavn for det
frivillige engagement
DAI vil udbygge og forankre initiativer for idrættens sociale rolle i samfundet ved at
tilbyde idrætstilbud og træning til borgere med særlige behov; dette med særligt fokus på seniorer og personer med psykiske vanskeligheder
• Have fokus på at forankre initiativer i medlemsforeninger
• Gennemføre idrætsarrangementer tilpasset målgrupperne
• Udbyde og gennemføre uddannelser af frivillige, trænere og fagpersoner
• Være kommunernes foretrukne samarbejdspartner på området
• Indgå i relevante samarbejder med organisationer i og uden for idrættens verden
• Indgå samarbejder i regi af ”Bevæg dig for livet” samt med specialforbund i DIF
• Arbejde på etablering af en platform for udsatte-idræt for sikring af varig finansiering
DAI-Idrætten vil være det bedste sted at være frivillig
• Vi vil øge anerkendelsen af de frivilliges arbejde og gøre det let for den enkelte at yde en
frivillig indsats
• Satse på øget brug af lederuddannelser på alle niveauer i organisationen
• Vi vil gøre det mere overskueligt og meningsfuldt at engagere sig i frivilligt arbejde

•

Som arbejdsplads sikre et godt samspil mellem frivillige og medarbejdere

DAI sikrer et bredt udbud af internationale aktiviteter og oplevelser
• Fastholde engagementet i det internationale arbejder – og amatøridrætsforbund CSIT
• Påvirke CSIT, så flere af vores idrætter kommer på programmet
• Søge samarbejde med andre idrætsorganisationer om internationale muligheder
DAI er kendt som et visionært forbund, der skaber idrætstilbud med kvalitet og samvær i ”En verden af gode oplevelser”

Der blev desuden fremlagt budget for 2021 samt skitsebudgetter for 2022 og 2023. Ved udgangen
af 2023 kalkuleres der med at have en egenkapital på ca. 2,8 mio.kr.
2.2. Program og dagsorden
Program og dagsorden for kongressen blev gennemgået.
3. Orientering om økonomi i strategiaftale med DIF for perioden 2022 – 2025
Der forelå skrivelse fra DIF med tilbagemelding på økonomien i den kommende strategiaftale for
perioden 2022-2025, hvori DAI står til at modtage i alt 3.050.000 kr. årligt, hvilket er en forøgelse på
godt 300.000 kr. set i forhold til den nuværende aftale. DAI er blandt de 17 forbund, der vil modtage
mere i støtte. 23 forbund vil beholde den nuværende støtte og 27 vil modtage mindre.
Der blev givet en orientering om forløbet siden efteråret 2020 med udarbejdelse af 4 strategiske spor
frem til nu. Præsentationen af aftalens indhold m.m. vil komme på dagsordenen på Idrætsforum i 2022.
4. Udkast til forbundets budget for 2022
Der forelå udkast til forbundets budget for 2022. Budgettet viser et driftsunderskud på 340.000 kr. Det
endelige budget vedtages af forbundsledelsen på møde 26. oktober.
Anette Schneider anmodede forbundsledelsen om at overveje en anden fordeling af
administrationstilskuddet til regionerne samt muligheden for at afsætte et fast beløb til Seniorcamp i
lighed for IFS Idrætsfestivalen.
5. Økonomi i forbund og regioner
Der forelå en skematisk opstilling af økonomien i forbundet og regionerne med driftsresultater for
2020 samt egenkapitaler pr. 31. december 2020.
Der var ingen kommentarer til denne.
6. Informationer fra regioner, forbund og medarbejderrepræsentant
Region Hovedstaden: Er flyttet ind i Grøndal Multicenter og i mindre lokaler end før. Har omlagt dele
af økonomien og fundet diverse besparelser. Har skiftet bank for at undgå negative renter af
indestående, men har fastholdt Arbejdernes Landsbank også. Fodbold har gennemført en hel
udeturnering. Bowling turnering med færre hold end tidligere. Opdelingen af DM i krolf 2022 i hold
og individuelt giver krolfudvalget nogle udfordringer. Landsstævne i tennis er gennemført med
deltagelse fra Jylland. Er ved at arbejde på at finde en ny regionsformand.
..og som formand for landsudvalget for senioridræt: Stor ros til Thomas Ahrentz for godt arbejde med
Seniorcampen og til Mikkel Bonnesen for en flot video.

Region Sjælland: Er færdig med krolfturneringen og er startet på kvalifikationen til DM i 2022.
Regionen er ked af, at regelsættet for DM for hold ikke blev fulgt i år. 3 klubber er med i
kurlingstævne.
Region Nordjylland: På den kommende generalforsamling stiller formand og bestyrelsesmedlemmer
op til genvalg. Der er som noget nyt gennemført turnering i tennis. Har nogle udfordringer med
NemTilmeld.
Region Midtjylland: Thomas havde følgende med fra regionsformanden:
Krolftur med bus til Karolinenkoog i Tyskland 10. - 13. oktober 2021 med 40 deltagere. Arbejder på
en frivilligfest til næste år - muligvis sidst i april.
Mange aktiviteter i krolf: 48 hold i turneringen, 8 hold i en Aarhusturnering, 78 deltagere i
Regionsmesterskabet, 122 deltagere i Polle Open samt lokale stævner med mange deltagere.
Senioridrætten: Flere stævner med kurling, vis mig din hjemmebane flere stedet i regionen (gåture)
samt aktiviteter med selvtrænerfitness i 15 foreninger.
Studiebold - konsulenten er i gang med flere stævner.
Forbundet: IFS – området har været hårdt ramt under Corona, hvilket har givet alvorlige konsekvenser
for psykisk syge. I nogle kommuner har man nu nedprioriteret af benytte økonomi til området, og vi
har i DAI forsøgt at stoppe dette. DAI har modtaget to bevilliger fra Kulturministeriet på hhv. 800.000
kr. og 500.000 kr. til Covid-19 rettede aktiviteter i 2021.
Forbundet har i længere tid været optaget af at få en god økonomi i hus i de nye strategiaftaler. Og
inden længe er der kongres. Herudover henvises der til referat af møde i forbundsledelsen.
Medarbejderrepræsentanten: Det går godt i personalegruppen. Der er travlt igen efter genåbningen af
alle aktiviteter. Har afholdt personalemøde i juni og har haft et godt fællesmøde med forbundsledelsen
i september.
7. Eventuelt
Forbundsledelsen vil efter kongressen lave mødekalender for 2022. Næste møde i samarbejdsudvalget
forventes at blive i marts.

Brøndby, den 12. oktober 2021
Referent: Palle Thomsen

