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KL AR TI L NY BO LI G?

Bliv BoligKlar
på 24 timer
Book et boligmøde med 1 times varsel.
Senest 24 timer efter mødet får du svar
på, om drømmeboligen kan blive din.
Læs mere på al-bank.dk/boligklar

PROGRAM
Kl. 10.00
Kl. 11.00
Kl. 13.00
Kl. 14.00
Kl. 15.00
Kl. 17.00

Ankomst, indskrivning og morgenmad
Kongressen åbnes (se dagsorden)
Frokost
Kongressen fortsætter
Eftermiddagskaffe med kage
Kongressen forventes afsluttet

DAGSORDEN
1) Kongressens åbning med gæstetalere
2) Kongressens konstituering
a) Valg af dirigent
b) Godkendelse af dagsorden
c) Godkendelse af forretningsorden
d) Valg af 2 sekretærer
e) Valg af 3 medlemmer til mandat- og stemmeudvalg
3) Beretning ved forbundsledelsen
4) Regnskaber for 2017, 2018, 2019 og 2020
5) Budget for 2021 og skitsebudgetter for 2022 og 2023
6) Orientering fra Appeludvalget (ingen sager i kongresperioden)
7) Indkomne forslag; forslag til vedtægtsændringer
8) Vedtagelse af arbejdsprogram
9) Valg:
a) Forbundsformand
b) 6 medlemmer af forbundsledelsen
c) 2 kritiske revisorer
d) 1 kritisk revisorsuppleant
e) 3 medlemmer af appeludvalg
f) 1 suppleant til appeludvalg
10) Eventuelt og kongressens afslutning
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2. Når verden tyer til magt og vold og alt er et morads
kæmper vi med bat og bold på baner og på græs.
Og kommer du alene er der liv og glæde hér,
du kan tro og mene og kan være den du er.
Nogen de vil vinde, andre bare være med
Både han og hende rammer rent i tid og sted
Vi skaber rammen og får hjerter til at slå
Og vi er sammen om det store i det små
3. Vi løber for i morgen med og for en bedre dag.
Kloden som et bedre sted og for en større sag.
Vi går for alle verdens børn og sejler bred til bred.
Nu det os og vores tørn for frihed og for fred.
Vi har tusind grunde til at gøre som vi gør.
Både at vi kan og vil men mest fordi vi bør.
Vi skaber rammen og får hjerter til at slå
Og vi er sammen om det store i det små
4. Det sammenhold I skabte hér, en smuk og sjælden art,
dækker over meget mer’ end bowling, boule og dart.
Og fælles for det hele er en vilje til at gi’
modet til at dele holde af og hænge i
Stoffet, det har ingen set for intet menneske ka’
se det stof som solidaritet er vævet af.
Vi skaber rammen og får hjerter til at slå
Og vi er sammen om det store i det små

Skrevet til og fremført ved Dansk Arbejder Idrætsforbunds 90-års jubilæumsfest, fredag den 25. oktober 2019
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FORRETNINGSORDEN

1. Der vælges en dirigent
2. Der vælges to sekretærer
3. Der vælges tre medlemmer til mandat – og stemmeudvalg
4. Enhver, der ønsker ordet skal anmode dirigenten derom ved aflevering af mandatkort eller
deltagerkort
5. Ingen, undtagen indlederen eller forslagsstilleren, kan få ordet mere end to gange til samme
sag
6. Ingen kan få ordet til dagsordenens punkt 7: Orientering fra Appeludvalget
7. Dirigenten kan med kongressens sanktion begrænse taletiden
8. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget
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Indhold

Dansk Arbejder Idrætsforbund
Årsrapport 2020

Påtegninger
Ledelsespåtegning
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Dansk Arbejder
Idrætsforbund for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af
21. december 2010, kapitel 4 og 6 samt bekendtgørelse nr. 1631 af 27. december 2019 om
økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og
Indenrigsministeriet.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller,
der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse
med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig
praksis.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende
redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til forbundsledelsens godkendelse
Brøndby den 13.april 2021
Daglig ledelse

Palle Thomsen
Forbundssekretær

Forbundsledelse

Peer Huniche
Forbundsformand

Sonja Søe Bergmann
Næstformand

Peter Rasmussen
Bestyrelsesmedlem

Birthe Henriksen
Bestyrelsesmedlem

Mogens Damgaard
Bestyrelsesmedlem

Eddy Marrup
Bestyrelsesmedlem

Flemming Birkemosegaard
Bestyrelsesmedlem
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af forbundets
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020.

Dansk Arbejder Idrætsforbund
Årsrapport 2020

Revisionspåtegning - intern revision
Som folkevalgte revisorer har vi foretaget en gennemgang af årsrapporten for 2020, herunder
læst referater for forbundsledelse og samarbejdsudvalget, med henblik på at vurdere, om
forbundets ledelse har disponeret hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med vedtægter og
forbundsledelsesbeslutninger.
Vor revision har ikke givet anledning til bemærkninger.
Brøndby den 13. april 2021

Carsten Jansson
Kritisk revisor
Penneo dokumentnøgle: 33TV5-1UDKK-IZQ6Y-C502D-J0JVL-WMBV5

Flemming Mortensen
Kritisk revisor
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Dansk Arbejder Idrætsforbund
Årsrapport 2020

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til ledelsen i Dansk Arbejder Idrætsforbund
Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af forbundets
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med
Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6 samt
bekendtgørelse nr. 1631 af 27. december 2019 om økonomiske og administrative forhold for
modtagere af driftstilskud fra Social- og Indenrigsministeriet.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision,
idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Kulturministeriets bekendtgørelse
nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6 samt bekendtgørelse nr. 1631 af 27. december
2019 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og
Indenrigsministeriet. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i
revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores
opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Uafhængighed
Vi er uafhængige af forbundet i overensstemmelse med internationale etiske regler for
revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom
vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Forbundet har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21.
december 2010, kap. 4 og 6 samt bekendtgørelse nr. 1631 af 27. december 2019 om
økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og
Indenrigsministeriet, som sammenligningstal medtaget det af bestyrelsen godkendte
resultatbudget. Budgettallene har ikke været underlagt revision.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010,
kap. 4 og 6 samt bekendtgørelse nr. 1631 af 27. december 2019 om økonomiske og
administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Indenrigsministeriet.
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Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Arbejder Idrætsforbund for regnskabsåret 1. januar
- 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og
noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21.
december 2010, kap. 4 og 6 samt bekendtgørelse nr. 1631 af 27. december 2019 om
økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og
Indenrigsministeriet.

Dansk Arbejder Idrætsforbund
Årsrapport 2020

Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig
for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere forbundets evne til at
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre
ledelsen enten har til hensigt at likvidere forbundet, indstille driften eller ikke har andet
realistisk alternativ end at gøre dette.

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en
revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed,
men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale
standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne
for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.
Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som
væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har
indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af
årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om
revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig
revision, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under
revisionen. Herudover:
► Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som
reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at
danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig
fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation
forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk,
bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
► Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne
udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at
kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af forbundets interne kontrol.
► Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende,
samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har
udarbejdet, er rimelige.
► Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af
regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det
opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller
forhold, der kan skabe betydelig tvivl om forbundets evne til at fortsætte driften. Hvis vi
konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre
opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke
er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det
revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige
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Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Dansk Arbejder Idrætsforbund
Årsrapport 2020

begivenheder eller forhold kan dog medføre, at forbundet ikke længere kan fortsætte
driften.
► Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet,
herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende
transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle
betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse
ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt
inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde
synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede
oplysninger i henhold til Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010,
kap. 4 og 6 samt bekendtgørelse nr. 1631 af 27. december 2019 om økonomiske og
administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Indenrigsministeriet.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i
overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i
Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6 samt
bekendtgørelse nr. 1631 af 27. december 2019 om økonomiske og administrative forhold for
modtagere af driftstilskud fra Social- og Indenrigsministeriet. Vi har ikke fundet væsentlig
fejlinformation i ledelsesberetningen.
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Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen
form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

Dansk Arbejder Idrætsforbund
Årsrapport 2020

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridiskkritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med
standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj
grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af
regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger,
love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores
forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer,
processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af
de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige
kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 13. april 2021

EY
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Ulrik B. Vassing
statsaut. revisor
mne32827

Rasmus Friborg Andersen
statsaut. revisor
mne44147
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Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede
aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige
økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er
omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og
processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

Dansk Arbejder Idrætsforbund
Årsrapport 2020

Forbundsoplysninger
Dansk Arbejder Idrætsforbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon: +45 43 26 26 26
Direkte telefon 43 26 23 82
CVR-nr. 17 69 27 12

DAIs forbundsledelse
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Peer Huniche
Sonja Søe Bergmann
Birthe Henriksen
Peter Rasmussen
Eddy Marrup
Flemming Birkemosegaard
Mogens Damgaard

Direktion
Palle Thomsen

Revisor
EY
Godkendt Revisionspartnerselskab
Dirch Passers Allé 36
2000 Frederiksberg

Momsregistrering
Dansk Arbejder Idrætsforbund er som forening som hovedregel momsfritaget.
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Dansk Arbejder Idrætsforbund
Årsrapport 2020

Ledelsesberetning
Ledelsesberetning og ledelses påtegning 2020

Tilskud fra Danmarks Idrætsforbund (DIF)
Specialforbundene i DIF modtager en grundstøtte (beregnet på grundtilskud, volumen,
medlemssammensætning m.m.) samt støtte til en strategiaftale. I 2020 modtog DAI
2.805.000 kr. i grundstøtte og 2.736.000 kr. i strategistøtte. I forbindelse med overgangen til
CFR (Det centrale foreningsregister) er der indgået en aftale med DIF om, hvilke af DAI’s
medlemmer, der kan tælles med i fordelingsnøglen og udløse tilskud (83.451 medlemmer
talte med i tilskud 2020.
Tilskud fra fagforbund
DAI modtager tilskud fra Serviceforbundet i form af 1 kr. pr. medlem af Serviceforbundet.
Kontingenter
Det ordinære kontingent på 600 kr. pr. forening opkræves af forbundet men tilfalder
regionerne.
DAI Region Hovedstaden har selv opkrævet kontingenter hos foreningerne.
Ekstraordinære medlemmer betaler 600 kr. til forbundet og kontingentet tilfalder forbundet.
Renteindtægter
Der er ingen renteindtægter i 2020, men derimod renteudgift under udgifter grundet negative
indlånsrenter.
Sponseringer og samarbejdsaftaler
Der er indgået en samarbejdsaftale med Arbejdernes Landsbank, hvori DAI modtager 62.500
kr. for året 2020.
Andre indtægter
Administrationstilskud til regionerne
DAI giver tilskud til regionernes administrative drift. Fordelingen af tilskuddet sker ud fra et
grundbeløb og en forholdsmæssig fordeling efter antallet af medlemsklubber. De lokale
regioner er i princippet selvfinansieret via kontingenter og gebyrer for deltagelse i
turneringer, stævner og andre aktiviteter. Regionerne har i henhold til vedtægterne deres
egen selvstændige økonomi uafhængig af forbundet.
Administration
Indeholder udgifter til forbundskontorets drift og aktiviteter, omkostningsgodtgørelser til
forbundsledelsens medlemmer, møder afholdt på kontoret, forsikring af forbundskontor og
regionskontorer, udgifter til regionernes revision, forsikring af bankindeståender og netbank,
abonnementer på tidsskrifter og aviser samt Infomedia overvågning. Forbundskontoret lejer
sig ind i Idrættens Hus som administreres af Danmarks Idrætsforbund. Huset har fælles
kopimaskiner, trykkeri, reception, mødelokaler, overnatningsfaciliteter m.m.
Grundet negative indlånsrenter har der været en udgift for vores bankforretning.
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Indledning
Ved opgørelsen af Danmarks Idrætsforbunds medlemsregistrering for 2019 havde DAI 736
medlemsforeninger. De 736 foreninger har tilsammen 131.427 medlemmer, hvoraf 63.717
medlemmer er i foreninger, der ikke er medlem af andre specialforbund i DIF eller dyrker en
idræt, som ikke tilbydes i andre specialforbund i DIF. DAI har desuden ca. 60 ekstraordinære
medlemmer.

Dansk Arbejder Idrætsforbund
Årsrapport 2020

Personaleomkostninger til administration og ledelse
Indeholder udgifter til forbundssekretær, sekretær, kommunikationsmedarbejder og
bogholderiassistance hos IKC (Idrættens Kompetence Center). Der faktureres timer for
kommunikationsbistand til ”Bevæg dig for livet – senior”. Der er afholdt to personalemøder.
PR, markedsføring og hjemmeside
Der er indkøbt nyt kamera og video udstyr samt lavet diverse PR-materialer til brug for
arrangementer rundt om i landet. Desuden er hjemmesiden blevet opdateret og hostet.

Organisationsudvikling
Der har været udgifter til kåring af ”Årets frivillige” og ”Årets DAI’er” samt deltagelse i
Altingets Civilsamfundsnetværk.
Organisatoriske møder
Der har været gennemført 4 forbundsledelsesmøder (1 internat med overnatning), 2
samarbejdsudvalgsmøder, deltagelse i CSIT- kongres og CSIT’s bestyrelse (online) samt
diverse andre møder. Kongressen var planlagt til 14. november, men blev udskudt til 2021
grundet Covid-19 situationen. DAI har to tillidsposter inden for det internationale amatør –
og arbejderidrætsforbund C.S.I.T. og deltager her i møder og kongres.
Uddannelse og konferencevirksomhed
Der har været afholdt en række særlige kurser i senioridræt, dommerkursus i fodbold,
stavgangskursus, naturmotionskursus samt indkøbt diverse kursusmaterialer. En del kurser
blev aflyst grundet Covid-19.
Der har været gennemført andre uddannelser og kurser, som har hidrørt til aktiviteter, der er
gennemført i regi af IFS - Idræt for sindet. Der er modtaget tilskud fra Kulturstyrelsen i
henhold til §44 i lov om støtte til folkeoplysning (tilskud til konsulentvirksomhed og
medarbejderuddannelse).
Særlige tilskud
Der er ikke modtaget ansøgninger om særlige tilskud.
Senioridræt
Indeholder udgifter til særlige senioridrætsaktiviteter under strategiaftalens omtale af
senioridræt. En del aktiviteter har ikke medført udgifter, og mange aktiviteter er aflyst
grundet Covid-19.
Sprintercup
Som del af samarbejdsaftalen med Arbejdernes Landsbank er der givet tilskud til et
krolfstævne.
DIF Initiativpulje – krolf
Der er modtaget et tilskud på 152.000 kr. fra Danmarks Idrætsforbunds initiativpulje til et
perioden 2019-2020 til udbredelse af krolf i boligforeninger, pensionistforeninger og på
psykiatriske bostedet. Grundet Covid-19 har meget ikke kunnet gennemføres, hvorfor
bevillingen er forlænget til at omfatte 2021.
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Kollektiv forsikring i DIF
DAI betaler solidarisk til en kollektiv forsikring i Danmarks Idrætsforbund og DGI. DAI
betalte i 2020 kr. 4,62 pr. medlem (der tæller med i fordelingsnøglen) mod en betaling på kr.
4,23 pr. medlem i 2019.
De ordinære medlemsforeninger, forbundet og regionerne er dermed omfattet af en
lovpligtig arbejdsskadeforsikring, en erhvervs- og produktansvarsforsikring, en
idrætsrejseforsikring og en retshjælpsforsikring.

Dansk Arbejder Idrætsforbund
Årsrapport 2020

Idrætskonsulenter
Der har i året været ansat fire konsulenter. Der er modtaget tilskud fra Kulturstyrelsen i
henhold til § 44 i lov om støtte til folkeoplysning (tilskud til konsulentvirksomhed og
medarbejderuddannelse). Der har desuden været ansat to konsulenter til IFS - Idræt for
sindet. Konsulenterne til IFS - Idræt for Sindet er finansieret af bevilling fra
Socialministeriet og tilskud fra DAI.
International idræt
Grundet Covid-19 situationen har der ikke været deltagelse i international idræt.

IFS - Idræt for sindet
Der er modtaget en bevilling fra Socialministeriet til perioden 1. januar – 31. december 2020
på 1,5 mio. kr. DAI har i 2020 givet et tilskud på kr. 459.530,65 kr. Det skal bemærkes, at
den årlige idrætsfestival blev aflyst grundt Covid-19 situationen. Der aflægges separat
beretning til Socialstyrelsen.
Årets resultat
Årets driftsresultat afviger fra det budgetterede resultat med 813.749 kr. Denne afvigelse
fremkommer på følgende måde:
Færre indtægter end budgetteret:
Mindre udgifter end budgetteret:
Afvigelse i alt:

54.810 kr.
868.559 kr.
813.749 kr.

Forbundsledelsen er ud fra en økonomisk vurdering tilfreds med årets resultat, da der i 2021
budgetteres med et stort underskud for at sikre en videreførelse af forbundets aktiviteter med
bl.a. indgået strategiaftale med Danmarks Idrætsforbund for perioden 2018 - 2021.
Med årets resultat udgør den disponible egenkapital 3.910.281 kr. pr. 31. december 2020.
Forventning til 2021
I 2021 budgetteres der med et driftsunderskud på 683.500 kr., og ledelsen finder denne
budgettering ansvarlig og nødvendig set ud fra egenkapitalens størrelse og de aktiviteter, der
skal gennemføres og opgaver som skal varetages. Der er ingen indikationer på, at dette
resultat ikke kan opnås med mindre, at restriktionerne omkring Covid-19 rækker meget langt
ind i 2021. De væsentligste budgetterede indtægter; herunder tilskuddet fra Danmarks
Idrætsforbund er kendt ved budgetteringen, og der er indregnet prisreguleringer på de store
kendte udgiftsposter til f.eks. personale. Forudsætningerne for at indfri driftsresultatet for
2021 skulle hermed være i orden.
Begivenheder efter statusdagen
Der er ikke indtruffet nogen væsentlige begivenheder efter statusdagen, som har betydning
for regnskabet for 2020.
Brøndby, den 8. februar 2021
Daglig ledelse
Palle Thomsen
forbundssekretær
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Idrætsaktiviteter
Udgiftsposten indeholder arrangementer, der er iværksat via Idrætsudvalget samt tilskud til
nye initiativer og indsatser i regionerne og på landsplan. Der er desuden indkøbt beachflag
samt rekvisitter til brug ved arrangementer landet over samt til brug for nye idrætter. Mange
arrangementer er ikke blevet gennemført grundet Covid-19. Dette bl.a. DM i krolf samt årets
senioridræts-camp.

Dansk Arbejder Idrætsforbund
Årsrapport 2020

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december
2010 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, som
modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål samt bekendtgørelse
nr. 1631 af 27. december 2019 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af
driftstilskud fra Social- og Indenrigsministeriet.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år, men er også aflagt efter
bekendtgørelse fra Social- og Indenrigsministeriet, hvilket ikke har talmæssig påvirkning.

Resultatopgørelsen
Resultatopgørelsen

Tilskud til øremærkede projekter indregnes i takt med, at der afholdes tilskudsberettigede
omkostninger.
Eventuelle modtagne ikke-anvendte øremærkede tilskud præsenteres som en kortfristet
gældsforpligtelse under regnskabsposten ”Skyldige omkostninger”
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende forbundets primære
aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til salg, administration, lokaler
m.v. Andre eksterne omkostninger føres under de respektive aktiviteter.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre
omkostninger til sociale sikring m.v. af forbundets medarbejdere. I personaleomkostninger er
fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder. Personaleomkostninger føres
under de respektive aktiviteter.
Budgettal
De i resultatopgørelsen opførte budgettal er i overensstemmelse med foreliggende budget for
2020. Der er enkelte poster, som ikke er budgetteret.

Balancen
Anlægsaktiver
Alle større anskaffelser bliver udgiftsført i anskaffelsesåret.
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Tilskud fra Danmarks Idrætsforbund, kontingenter, sponsorater mv. indregnes i det år det
vedrører.

Dansk Arbejder Idrætsforbund
Årsrapport 2020

Tilgodehavender
Tilgodehavende er taget til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til
imødegåelse af forventede tab.
Diverse beholdninger
Diverse beholdninger er værdiansat til anskaffelsespriser opgjort efter FIFO princippet.
Mellemregning med aktiviteter

Hensættelser
Der foretages, efter en konkret vurdering, hensættelser til aktiviteter besluttet af
forbundsledelsen men som endnu ikke er gennemført.
Feriepengeforpligtelse
Der er afsat feriepengeforpligtelser vedrørende funktionærer.
Gæld
Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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For aktiviteter, der bevilges et årligt tilskud overføres et eventuelt overskud til næste år via
en mellemregningskonto. Resultatet af disse aktiviteter indgår således ikke i
resultatopgørelsen for forbundet.

Dansk Arbejder Idrætsforbund
Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Note

Fonden til støtte for bredde- og eliteidræt
Tilskud fra DIF
Fagforbund
Renteindtægter
Sponsering
Kontingenter(Ekstraordinære)
Øvrige indtægter
DIF Initiativpulje - krolf
Indtægter i alt
Udgifter
Administrationstilskud til regionerne
Administration
Personaleomkostninger, administration og ledelse
Personale og administration i alt

1
2
3

PR- og markedsføring/Hjemmeside
Kollektiv forsikring DIF
Organisationsudvikling
Anden virksomhed i alt

2020

Budget 2020

2019

0
5.541.000
18.961
0
62.500
42.600
8.129
28.736
5.701.926

70.000
5.541.000
17.000
5.000
60.000
35.000
0
0
5.728.000

78.864
5.573.000
17.191
3.101
60.000
38.400
103.536
152.000
6.026.092

200.000
442.096
1.160.252
1.802.348

200.000
422.000
1.325.000
1.947.000

200.000
463.777
1.147.024
1.810.801

54.287
385.615
21.524
461.426

75.000
386.000
35.000
496.000

151.661
359.867
34.482
546.010

Organisatoriske møder

4

96.324

238.000

339.463

Udd. Og Konferencevirksomhed
Resultat Idræt for sindet (IFS)
Tilskud til Idræt for Sindet (IFS)
Særlige tilskud; herunder ungdom
Senioridræt
Sprintercup
DIF Initiativpulje - krolf
Idrætskonsulenter
Idrætsaktiviteter
International idræt
Idræt i alt

5
6

52.808
0
459.531
0
20.401
3.000
28.736
2.321.997
180.903
24.701
3.092.077

143.000
0
480.000
10.000
150.000
20.000
0
2.435.000
300.000
73.000
3.611.000

22.587
0
454.652
6.600
11.092
3.000
152.000
2.351.685
272.423
255.228
3.529.266

7
8
9
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Resultatopgørelse
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

DAI 90 år 19. maj 2019
Afskrevet og hensat i alt
Udgifter i alt
Årets resultat
Disponering
Overført til disponibel egenkapital DAI
Overført til kapitalkonto IFS

Note

2020

Budget 2020

2019

0
0

0
0

32.417
32.417

5.452.175

6.292.000

6.257.957

249.751

-564.000

-231.865

249.751
0
249.751

-564.000
0
-564.000

-231.865
0
-231.865
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Resultatopgørelse (fortsat)
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Balance

2020

2019

Likvide beholdninger
Kassebeholdning DAI
Bank 5326-0352029
Bank 5326-306434 FI konto
Højrentekonto DAI
Bank 5326-0309603 MobilePay
Højrentekonto IFS
Valuta
Bank IFS
Likvide beholdninger i alt

250
1.520.515
18.326
4.790.851
2.889
181.595
4.032
76.621
6.595.079

250
312.043
8.927
4.800.355
3.858
181.595
4.032
772.202
6.083.262

Andre beholdninger
Gavebeholdning
Andre beholdninger i alt

6.665
6.665

12.025
12.025

Tilgodehavender
A conto udlæg
Region Hovedstaden
Region Syddanmark
Div.tilgodehavender
Div.tilgodehavender - IFS
Debitorsamlekonto
Tilgodehavender i alt

0
6.663
377
4.750
0
2.500
14.290

5.000
1.733
53.391
7.774
577.951
58.563
704.412

6.616.034

6.799.699

AKTIVER I ALT
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Balance

2020

2019

Disponibel Egenkapital
Disponible egenkapital primo
Årets resultat
Disponibel egenkapital i alt

3.660.531
249.751
3.910.282

3.892.397
-231.865
3.660.532

Bunden Egenkapital, Udviklingspulje
Bunden Egenkapital primo
Årets resultat til udviklingspulje
Bunden egenkapital i alt

148.543
0
148.543

165.627
-17.084
148.543

IFS kapitalkonto
Kapitalkonto primo
Årets resultat
Disponibel egenkapital i alt

978.373
0
978.373

978.373
0
978.373

80.000
80.000

80.000
80.000

634.390
92.379
47.005
237.478
77.444
0
92.565
317.574
1.498.836

502.160
121.115
65.000
772.202
100.926
1.808
256.202
0
1.819.414

0
0

112.837
112.837

6.616.034

6.799.699

Hensættelser
Hensat til kongres
Hensættelser i alt
Kortfristet gæld
Mellemregn. DIF
DIF Initiativpulje – krolf, hensættelse til 2021
Forudmodtaget indtægter
Div. Gæld - IFS
Diverse kreditorer og skyldige omkostninger
Skyldig moms
Hensat feriepenge - DAI
Hensat feriepenge - DAI, indefrysning
Kortfristet gæld i alt
Langfristet gæld
Hensat feriepenge - DAI, indefrysning
Langfristet gæld i alt

PASSIVER I ALT
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

2020

Budget 2020

2019

1.
Administrationstilskud til regionerne
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland
Administrationstilskud regioner i alt

78.900
27.500
30.800
32.500
30.300
200.000

78.900
27.500
30.800
32.500
30.300
200.000

79.800
28.000
29.400
33.000
29.800
200.000

2.
Administration
Husleje, varme, mv.
Telefon(incl. Godtgørelser)
Kontorartikler og nyanskaffelser
Fotokopier, tryksager
Porto og fragt
EDB-udgifter incl. Opkoblinger til IH
Forplejning kontor
Kontingenter
Bladhold, faglitteratur, o.l.
Kontingentopkrævning regionerne
Forsikringer(incl. Regioner)
Revision af regioner
Diverse
Repræsentation og gaver
Renteudgifter
Administration i alt

133.102
22.832
8.535
3.103
4.570
98.120
5.385
1.705
8.869
401
27.211
74.645
26.349
17.011
10.258
442.096

132.000
25.000
10.000
6.000
5.000
67.000
8.000
2.000
12.000
0
30.000
90.000
20.000
15.000
0
422.000

131.705
22.839
10.371
7.160
8.435
67.788
6.584
1.210
11.237
200
27.132
91.249
20.013
57.854
0
463.777

1.119.917
-69.600
9.050
2.391
10.627
0
41.102
46.765
1.160.252

1.300.000
-80.000
15.000
10.000
20.000
10.000
5.000
45.000
1.325.000

1.132.571
-134.100
9.711
2.387
22.460
2.000
57.503
54.492
1.147.024

3.
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Noter

Personaleomkostninger, administration og ledelse

Lønninger, pension og ATP
Viderefaktureret kommunikationsbistand
Diverse løngebyrer
Deltagelse i møder
Transport (incl. kørsel i egen bil)
Efterudd./kurser/konference
Regulering af ferieforpligtigelser
Diverse og personalemøder
Personaleomkostninger adm. og ledelse i alt
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
2020

Budget 2020

2019

4.
Organisatoriske møder
Møder i forbundsledelsen
Idrætsforum
Deltagelse i regionsmøder
Kongres
Diverse møder
Samarbejdsudvalgsmøder
Internationale møder
Organisatoriske møder i alt

43.442
0
3.270
2.091
15.345
30.478
1.698
96.324

50.000
0
8.000
40.000
20.000
60.000
60.000
238.000

52.358
121.605
7.484
0
20.503
36.965
100.547
339.463

5.
Udd. Og Konferencevirksomhed
Krolf dommerkursus
Andre kurser, konferencer og møder
I alt
Tilskud fra Kulturstyrelsen
Naturmotion kursusindtægt
Udd. Og konferencer i alt

572
67.400
67.972
-7.164
-8.000
52.808

0
150.000
150.000
-7.000
0
143.000

6.253
24.264
30.517
-7.930
0
22.587

Penneo dokumentnøgle: 33TV5-1UDKK-IZQ6Y-C502D-J0JVL-WMBV5

Noter

19

Dansk Arbejder Idrætsforbund
Årsrapport 2020

Noter
6.
Resultat Idræt for sindet (IFS)
Bidrag fra DAI
Tilskud Socialstyrelsen
Renter
Diverse Indtægter
Løn
Kørsel i egen bil
Husleje
Kontorhold/telefon, EDB, mv.
Diverse gebyrer
Diverse møder offentlig tranport
Efteruddannelse
Hensatte feriepenge
Revision
Diverse møder forplejning, lokaler m.m
Stævner IFS
Lokale projekter
Idrætsfaglige kurser
Instruktøruddannelser
Koordinatoruddannelse
Diverse kurser/events
Informationsmateriale
Idrætsfestival
Idræt for sindslidende i alt

2020

Budget 2020

2019

-459.531
-1.500.000
50
0
1.596.019
94.959
60.000
26.150
15.178
49.234
719
34.509
10.000
43.402
15.402
-8.245
0
-7.824
0
11.559
1.082
17.337
0

-480.000
-1.500.000
0
0
1.575.000
110.000
60.000
55.000
20.000
65.000
10.000
5.000
10.000
0
50.000
40.000
-30.000
0
0
0
10.000
0
0

-454.652
-1.500.000
-62
-10.500
1.496.261
121.359
60.000
56.979
16.365
41.594
3.501
26.804
10.000
13.664
31.266
31.679
-26.654
-57.523
14.297
-19.699
5.868
139.453
0
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Note 6 viser det samlede regnskab for IFS.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

7.
Idrætskonsulenter
Lønninger, pension og ATP
EDB + opkobling til fil-server i IH
Transport (incl. kørsel i egen bil)
Husleje
Telefon
Møder
Efterudd.m.m.
Diverse
Regulering Ferieforpligtigelser
I alt
Tilskud fra offentlige myndingheder
Tilskud fra Kulturstyrelsen
Diverse indtægter
Idrætskonsulenter i alt

8.
Idrætsaktiviteter
Bowling
Krolf
Naturmotion og Cykelmotion
Senioridræt landsplan
Rekvisitter, materiel, trailere
Kontingent håndboldsamarb. DHF,DGI,KFUM
Møder i Idrætsudvalget
Diverse tiltag og lokale initiativer
Idrætsaktiviteter i alt

2020

Budget 2020

2019

2.062.933
28.276
167.946
32.000
11.471
31.266
300
22.192
0
2.356.384
-17.672
-16.715
0
2.321.997

2.050.000
45.000
220.000
62.000
14.000
25.000
12.000
20.000
5.000
2.453.000
0
-18.000
0
2.435.000

1.930.602
34.466
276.420
51.729
12.676
29.411
1.039
36.344
0
2.372.687
0
-18.502
-2.500
2.351.685

0
95.838
8.924
6.783
28.588
7.419
3.790
29.561
180.903

0
0
0
0
0
0
0
300.000
300.000

11.225
118.460
27.706
43.180
-7.773
7.383
49.185
23.057
272.423
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Dansk Arbejder Idrætsforbund
Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december

9.
International idræt
CSIT senioridrætskursus
CSIT Games Indtægter
CSIT Games Udgifter
CSIT (kontingent)
Øvrig international idræt

Emplemer, vimpler, m.m.

International Idræt i alt

2020

0
0
0
24.701
0
0
24.701

Budget 2020

25.000
0
0
23.000
25.000
0
73.000

2019

0
-142.415
367.204
23.566
0
6.873
255.228
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Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Palle Thomsen

Poul Flemming Mortensen

Forbundssekretær
På vegne af: Dansk Arbejder Idrætsforbund
Serienummer: CVR:17692712-RID:11881674
IP: 80.62.xxx.xxx
2021-04-13 08:40:26Z

Kritisk revisor
På vegne af: Dansk Arbejder Idrætsforbund
Serienummer: PID:9208-2002-2-734396182419
IP: 93.161.xxx.xxx
2021-04-13 16:18:09Z

Carsten Jansson

Ole Peter Rasmussen

Kritisk revisor
På vegne af: Dansk Arbejder Idrætsforbund
Serienummer: PID:9208-2002-2-787708325494
IP: 80.167.xxx.xxx
2021-04-15 09:44:45Z

Bestyrelse
På vegne af: Dansk Arbejder Idrætsforbund
Serienummer: PID:9208-2002-2-808800462647
IP: 188.181.xxx.xxx
2021-04-15 10:16:49Z

Mogens Damgaard Nielsen

Peer Huniche

Bestyrelse
På vegne af: Dansk Arbejder Idrætsforbund
Serienummer: PID:9208-2002-2-001370085748
IP: 87.59.xxx.xxx
2021-04-15 10:32:45Z

Forbundsformand
På vegne af: Dansk Arbejder Idrætsforbund
Serienummer: PID:9208-2002-2-759407948461
IP: 212.237.xxx.xxx
2021-04-15 12:39:53Z

Eddy Marrup

Flemming Birkemosegård

Bestyrelse
På vegne af: Dansk Arbejder Idrætsforbund
Serienummer: PID:9802-2002-2-484890558834
IP: 87.56.xxx.xxx
2021-04-15 12:41:56Z

Bestyrelse
På vegne af: Dansk Arbejder Idrætsforbund
Serienummer: PID:9208-2002-2-461095431286
IP: 176.20.xxx.xxx
2021-04-15 17:27:33Z
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Birthe Henriksen

Sonja Søe Bergmann

Bestyrelse
På vegne af: Dansk Arbejder Idrætsforbund
Serienummer: PID:9208-2002-2-287300718593
IP: 2.108.xxx.xxx
2021-04-17 13:25:46Z

Næstformand
På vegne af: Dansk Arbejder Idrætsforbund
Serienummer: PID:9208-2002-2-255422453824
IP: 212.112.xxx.xxx
2021-04-21 10:12:50Z

Ulrik B Vassing

Rasmus Friborg Andersen

Statsautoriseret revisor
På vegne af: EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Serienummer: CVR:30700228-RID:77180494
IP: 85.204.xxx.xxx
2021-04-21 10:40:23Z

Statsautoriseret revisor
På vegne af: EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Serienummer: PID:9208-2002-2-581919933839
IP: 79.142.xxx.xxx
2021-04-21 19:01:40Z
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Dansk Arbejder Idrætsforbund
Regnskaber 2017 - 2020
2017

2018

2019

2020

Tilskud fra DIF
Serviceforbundet
Renter
Sponsering, aftaler, anden støtte
Kontingenter ekstraordinære
Indtægter i alt

4.394.268
18.303
8.415
72.000
43.200
4.536.186

5.499.000
18.243
8.764
60.454
36.600
5.623.061

5.573.000
17.191
3.101
242.400
38.400
5.874.092

5.541.000
18.961
0
70.629
42.600
5.673.190

Adm. tilskud regionerne
Administration
Personale adm. og ledelse
PR, markedsføring, hjemmeside
Forsikring foreninger
Organisationsudvikling/frivillighed
Organisatoriske møder
Uddannelse
National idræt
Idrætskonsulenter
International idræt
Henlæggelser og afskrivninger
DAI 90 år i 2019
Udgifter i alt

200.000
393.501
1.051.436
29.748
361.532
21.877
181.141
62.652
864.530
999.536
289.669
-359
0
4.455.263

200.000
426.339
1.081.436
58.517
323.065
42.230
293.461
71.264
954.833
2.282.634
71.474
40.000
0
5.845.253

200.000
463.777
1.147.024
151.661
359.867
34.482
339.463
22.588
747.765
2.351.685
255.228
0
32.417
6.105.957

200.000
442.096
1.160.252
54.287
385.615
21.524
96.324
52.808
663.835
2.321.997
24.701
0
0
5.423.439

Resultat
Budget
Egenkapital

80.923
-400.000
4.114.589

-222.192
-755.000
3.892.397

-231.865
-766.000
3.660.532

249.751
-564.000
3.910.282

DAI's kongres 14. november 2020
Budget
2021

Skitsebudget Skitsebudget
2022
2023

I alt
2021 - 2023

Danmarks Idrætsforbund
Fagforbund
Renteindtægter
Sponseringer/samarbejdsaftaler
Kontingenter ekstraordinære

5.650.000
19.000
3.000
62.000
40.000

5.850.000
19.000
3.000
62.000
40.000

5.850.000
19.000
3.000
62.000
40.000

17.350.000
57.000
9.000
186.000
120.000

Indtægter i alt

5.774.000

5.974.000

5.974.000

17.722.000

Adm. tilskud til regioner
Administration
Personale adm. og ledelse
Pr. og information, dai-sport.dk
Organisationsudvikling
Forsikring foreninger
Organisatoriske møder
Uddannelse
National idræt
International idræt

200.000
440.000
1.415.000
50.000
30.000
424.000
256.000
68.000
3.350.000
225.000

200.000
460.000
1.440.000
50.000
20.000
424.000
251.000
68.000
3.434.000
50.000

200.000
460.000
1.465.000
50.000
20.000
424.000
231.000
68.000
3.474.000
250.000

600.000
1.360.000
4.320.000
150.000
70.000
1.272.000
738.000
204.000
10.258.000
525.000

Udgifter i alt

6.458.000

6.397.000

6.642.000

19.497.000

-684.000

-423.000

-668.000

-1.775.000

3.192.000

2.769.000

2.101.000

Resultat
Forventet egenkapital

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 udelukke foreninger,
ordinære og ekstraordinære medlemmer, der handler imod forbundets love og afgørelser.
§ 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.

Forslag fra samarbejdsudvalget 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”

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)

Brøndby Stadion 20 - 2605 Brøndby
Tlf. 43262384 - Fax: 43262386
E-mail: dai@dai-sport.dk
CVR nr. 17692712
www.dai-sport.dk

Dansk Arbejder Idrætsforbund

