5. november 2021
Formandens mundtlige beretning for kongresperioden 2017-2020 samt året 2021
Indledning
I min mundtlige beretning til jer som deltager på kongressen vil jeg ikke komme ind på alt det, der kan
læses i den skriftlige beretning, men jeg vil under de enkelte overskrifter i beretningen gøre nogle
nedslagspunkter.
Beretningen gør status og giver indblik i, hvorvidt forbundsledelsen og forbundet har nået de mål, som vi
politisk satte os i arbejdsprogrammet. Beretningen er dermed et tilbageblik, der nævner de væsentligste
pejlemærker og rummer naturligvis ikke alle de gode aktiviteter, der er sket rundt om i landet
Jeg vil derfor have fokus på særlige vigtige forhold og emner med risiko for, at ikke alt er nævnt, selvom det
fortjener det.
DAI tog en kalkuleret risiko og vandt
Med kongressens opbakning tog forbundsledelsen en kalkuleret risiko, da forbundet i den første generation
af aftaler for 2018-2021 med DIF ikke på dette tidspunkt kunne opnå tilstrækkelig med økonomiske midler i
den kontrakt, som uddeles til de strategiske mål forbundet havde sat sig. Forbundsledelsen ville på
daværende tidspunkt ikke gå på kompromi med DAI´s ønsker for den fremadrettede udvikling af idrætter.
Derfor tog vi en kalkuleret risiko, eftersom vi ikke ønskede at skære en hæl og klippe en tå i budgettet, men
derimod ville vi investere penge fra vores egenkapital, så vi kunne nå de mål, som var vigtige for
udviklingen af hele DAI.
Og heldigvis for os har denne investering vist sig at være det hele værd, men det vil jeg komme ind på
senere.
Idrætten og medlemstal
Medlemmerne vælter ind samtidig med at vi har fået gang i helt nye idrætter, og så har vi ikke mindst fået
lagt fundamentet for en foryngelse af forbundet med idrætter som Studiebold, Roundnet og MTB, så der i
fremtiden er generationer af DAIére til at præge dansk idræt.
DAI er fortsat et tværidrætslig forbund med plads til bredden, og denne målgruppe er stadig vores DNA,
hvor der er plads til fællesskabet og det at dyrke forskellige idrætter på det niveau, der passer den enkelte.
Det er svært ikke at føle sig begejstret over medlemsudviklingen siden kongresperiodens start i 2017, hvor
der frem til 31/12-2019 er kommet 8.202 nye ansigter (medlemmer) og selvom der var en tibagegang af

foreninger på 28, så var antallet af foreninger oppe på 736. Medlemstallet var ultimo 2019 på 131.427
medlemmer.
Når dette er sagt, så udgør jo hovedparten af vores medlemmer 60 + og de tegner jo den altovervejende
medlemsfremgang og ikke mindst er det kvinderne, som er rykket ind i DAI.
Den opmærksomme læser vil kunne se af beretningen, at det fortsat er Region Hovedstaden, der har de
fleste foreninger og medlemmer – blandt andet som følge af den store fodboldturnering i København, men
de andre regioner: Sjælland, Syddanmark, midt – og Nordjylland følger også godt med i
medlemsudviklingen og foreninger.
Specielt på senioridrætten og krolf er der en god udvikling på landsplan, men mange andre mindre idrætter
såsom stavgang, cykling, tennis, bowling, fitness, løb viser ligeså gode tendenser.
Anerkendelse
Den bedste glæde man kan opnå både som forbund eller som den aktive frivillige i en forening, er, når man
bliver belønnet for sin indsats.
Det var derfor en stor overraskelse og med en hvis ydmyghed at DAI vandt prisen som Årets Specialforbund
i 2019 - en pris, som de øvrige 62 specialforbund har været med til at stemme på under Danmarks
Idrætsforbund. Begrundelsen var blandt andet at DAI i særlig grad tager et samfundsmæssigt ansvar i
forhold til at udbyde idrætstilbud til udsatte målgrupper, der ellers ofte har svært ved at finde de rette
hylder i forenings- og idrætsdanmark.
Men prisen som årets forbund havde DAI ikke kunne opnå uden jer mange ledere og frivilliges utrættelige
indsats, der gør det muligt at fastholde og udvikle de mange tværidrætslige tilbud i hele landet.
De frivillige er i denne forbindelse også blevet hædret for deres indsats efter indstilling fra deres forening
eller region, og jeg skal her i flæng nævne:
Som årets frivillige er:
Allan Hansen fra IF32 Motion og trivsel hædret i 2017
Aase Jensen, Tirsdagsklubben i Klim – hædret i 2018
Conny Schackinger og Per Aune, Boldklubben Kammeraterne – hædret i 2019
Som årets DAIér er:
Mogens Damgaard, forbundsledelsen - hædret i 2018
Ole Henriksen, formand for Region Nordjylland hædret i 2019
Og endelig er der i 2019 uddelt ærestegn til Dorte Larsen og Bjarne Larsen fra DAI Region Nordjylland.
Jeg vil gerne bede forsamlingen om sammen med mig at give disse personer en stor hånd og skulderklap for
deres mangeårige indsats i DAI´s tjeneste. Lad os rejse os og give dem et stort applaus.
Årene der gik
Jeg vil med undtagelse af en enkelt særlig mærkedag ikke komme nærmere ind på de mange højdepunkter
i Dansk Arbejder Idrætsforbund seneste kongres periode, men af beretningen kan man læse et udpluk af

nogle af disse begivenheder, der rummer såvel mærkedage som idrætsbegivenheder rundt om i landet lidt omskrevet ser jeg det som vores alle sammens stjernestunder – stunder der fortæller om et alsidigt
forbund og regioner i konstant bevægelse og udvikling.
Den særlige mærkedag, der her fortjener et par ord, er naturligvis DAI´s 90 års fødselsdag, som vi sammen
på idrætsforum i Dalum fejrede den 25. oktober 2019 med sang og gallamiddag – DAI har således rundet et
skarpt hjørne og er en institution, der skal værnes om. Den officielle 90 års fødselsdag var i maj måned,
men vi skød fejringen, så vi sammen på idrætsforum kunne fejre denne specielle dag.
Det samfundsmæssige ansvar
DAI tager del i det samfundsmæssige ansvar og ikke mindst på senioridrætten er der sat en ny kurs, som
ikke kun handler om at fokuserer på de seniorer, der ikke kan finde vej til en idrætsforening, men et fokus
på at hjælpe de stærke seniorer videre med idrætten og se nye muligheder på den kæmpe palette af
aktivitets og turneringstilbud forbundet har.
Idrætscertificering af plejecentre er fortsat et aktiv, der skal plejes og endelig er seniorcampen begyndt at
blive et årligt tilbagevende camp, hvor seniorer over 2 dage – som eksempelvis på Musholm Sportscenter –
har mulighed til at blive introduceret til nye idrætter og fællesskaber.
Idræt for sindet er nu en del af noget større. Udover at være indstillet til Kulturministerens pris for sit
arbejde i 2017, så er det fortsat et benhårdt arbejde at få kommunerne med på ideen, at det er en vigtig
investering at gøre i den særlige målgrupp, der er udsat i hverdagen – det handler ikke kun om lighed i
idræt, men det handler også om lighed i Sundhed.
En af de helt store udfordringer med Idræt for Sindet har været økonomien siden dets start i 1996, men
den gode nyhed er at vi indtil videre er sikret økonomisk frem til 2023.
Vi satster hårdt på i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund og Ombold, at vi inden udgangen af år 2023
kan lykkes med en fælles Udsatte Platform, der kan komme på finansloven – så vi fremadrettet kan bruge
vores energi på andet end kun at finde midler til den fortsatte drift.
For mig er der ingen tvivl om, at DAI har et vigtigt adelsmærke og brand i sin tilgang til idræt, og det handler
i væsentlighed om at tage et samfundsmæssig ansvar, som både handler om fællesskaber og folkesundhed,
hvis vi skal op på den høje politiske ”klinge”. Fællesskabet gør noget ved os alle, men det skal stadigvæk
give mening og være sjovt at mødes med hinanden.
Covid 19
COVID 19 har for en stund formørket idrætsfællesskabet og selvom vi er tilbage efter nedlukning af
samfundet i nu snart 1½ år, så blev vi alle sat på en prøve, men alle har været med til at passe på hinanden.
For det første vil jeg og forbundsledelsen gerne sige jer ledere og frivillige en stor tak for den måde I har
været med til at komme i gennem denne pandemi og med de vanskelige betingelser med restriktioner, hvis
vi skulle holde såvel den indendørs og udendørs idræt i gang.
Det har til tider været lidt svært at se på, hvordan idrætten har lidt og hvor mange udøvere er blevet
passificeret til stillesidende aktiviteter uden at kunne være en del af det daglige fællesskab i foreningen.
Et lille lyspunkt har der dog været i det hele – FUT i formiddagen – blev lidt svaret på noget af inaktiviteten
i en periode, hvor dygtige instruktører dagligt i fire uger indspillede videoer, der blev lagt på facebook hver
dag kl. 10 og en mulighed for at få rørt sig lidt.

DAI har et særligt DNA – vi var der, når de andre var gået hjem. Specielt i krisesituationer, der kan ryster os
alle, så har der været givtigt at opleve – uanset hvilket region i kommer fra – at I er gjort af et særligt stof
og tager ansvar for at holde hjulene i gang i foreningerne trods udfordringer og restriktioner.
Forbundsledelsen er sammen med jer rigtigt optaget af, hvordan vi får medlemmerne og foreningerne i
gang efter pandemien, og vi håber, at I lokalt i foreningerne, regionsledelserne og konsulenterne får fundet
jeres vej til at få skubbet aktiviteterne i gang i gen, så vi ikke mister for mange medlemmer.
Med udgangen af året 2020 har vi mistet 4.831 medlemmer, men omvendt er antallet af foreninger steget
fra 736 til nu 758 foreninger. Vi kan dermed glæde os over, at DAI er det næststørste specialforbund målt
på foreninger, kun overgået af DBU.
I den kommende tid ser vi naturligvis spændt frem til de endelige tal for 2021, og håber lidt at vi kan få
stoppet tilbagegangen.
Økonomi og kontrakten med DIF
I min indledning til den mundtlige beretning nævnte jeg, at jeg vil vende tilbage til om det nogen gange
betaler sig at investere i fremtiden og dermed tage en kalkuleret risiko ved at bruge midler fra
egenkapitalen til at udvikle DAI og dets idrætter.
Svaret er enkelt: ja det betaler sig at investere – for i de netop indgået strategiaftaler for 2022-2025 mellem
DAI og DIF har man belønnet aftalen med årligt 300.000 kr. mere i støtte end ved den seneste
strategiaftale, og dermed har DAI igen sat sig nye ambitiøse mål, da det har vist sig at vi kan nå dem.
Det skal dog hertil nævnes, at forbundsledelsen igen i den kommende periode har lagt op til fortsat at
investere flere midler, da det er et vigtigt signal for os over for omgivelserne og DIF, at det kan betale sig at
sætte flere midler af til idrætten.
Med hensyn til økonomien her og nu, så står forbundet sig godt i den kommende periode, og Palle
Thomsen vil senere mere detaljeret komme ind på det, der ligger til grund for skitsebudgettet for 20212023.
Fremtiden
Fremtiden er naturligvsi altid svær at spå om, men vi kan gøre os nogle forestillinger, hvis DAI fortsat skal
være HELE DANMARKS IDRÆTSFORBUND. Vi har følgende opmærksomhedspunkter:
•
•
•
•

Fastholdelse af det vi er gode til og fortsat udvikling af idrætter/nye trends
Tæt dialog mellem forbund og regioner
Håndtering af den fortsatte rekrutteringsproblematik af frivillige
Tilpasning og modernisering af forbundet/regioner

I min afslutning vil jeg endelig sige en stor tak til jer alle for jeres indsats i regionsledelserne og foreningerne
og ikke mindst konsulenter/medarbejdere i DAI´s forbund.
Tak for jeres opmærksomhed.

