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Dansk Arbejder Idrætsforbund
Møde i forbundsledelsen
18. januar 2022 kl. 15.30
Mødelokale IH
Peer Huniche (PH), Sonja Søe Bergman (SSB), Peter Rasmussen (PR),
Mogens Damgaard (MD), Birthe Henriksen (BH), Eddy Marrup (EM),
Palle Thomsen (PT)
1.-2. april 2022 i Slagelse
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5.4. CSIT – mesterskaber i tennis 24.-30. juli i Finland
6. Organisation, kommunikation, administration, personale, m.m.
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6.2. Udmeldelse af foreninger
6.3. Intern – og ekstern kommunikation
6.4. Konsulentdækning
6.5. Ny kontaktperson i DIF’s bestyrelse
6.6. Repræsentant i Psykiatrialliancen
7. Kommende mødeaktiviteter
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7.3. Idrætsforum 20.-21. maj 2022
8. Konferencer, årsmøder, seminarer, eksterne fora, o.l.

1. Mødet åbnes; godkendelse af dagsordenen
PH bød velkommen til det første møde efter kongressen. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 6.6.
2. Tidligere møder
2.1. Kongres 13. november 2021
Der var enighed om, at der var fundet en god form for kongressens gennemførelse, og at mange deltagere har haft en god oplevelse. Der var ikke meget debat på kongressen. Den primære
årsag ligger nok i, at Samarbejdsudvalget forinden havde bakket op om alle forslag.
Det blev besluttet at drøfte kongressen på første møde i Samarbejdsudvalget og forsøge at få
skabt noget mere debat og dynamik på kongressen i 2023.
3. Økonomi
3.1. Orientering og ansøgninger
Der forelå tidsplan for revision af regnskabet for 2021.
Der forelå notat af møde 15. december 2021 med DIF og Ombold om fremtidig finansiering af
IFS.
Der er truffet aftale med DIF om, at restbeløbet på ca. 70.000 i bevillingen fra Initiativpuljen
kan overføres til brug i 2022 til krolf-startpakker til nye foreninger samt foreningspakker til
krolfens dag.
DAI Region Hovedstaden har, som opfølgning på mødet i Samarbejdsudvalget 1. oktober
2021, meddelt at de ikke på nuværende tidspunkt kan komme med en ny og bedre fordelingsmodel for det årlige administrationstilskud. Dette blev taget til efterretning.
3.2. Økonomi for afholdelse af seniorcamp
Der forelå skrivelse fra formanden for forbundets senioridrætsudvalg Anette Schneider med
begrundet ønske om at få stillet en økonomisk ramme på ca. 70 – 75.000 kr. til rådighed årligt
for Seniorcamp ud fra en ramme på ca. 110 betalende deltagere.
Det blev besluttet at imødekomme dette ønske under forudsætning af, at der laves et budget,
hvori det fremgår, hvad det er for udviklingstiltag, der ønskes økonomi til.
3.3. Samarbejdsaftale med Arbejdernes Landsbank 2022
Der er indgået en samarbejdsaftale med Arbejderes Landsbank for 2022, hvori DAI modtager
62.500 kr. Indholdet svarer overens med aftalen i 2021 (dog uden kongresgaver).
4. Indkomne punkter fra ansvarsområderne til drøftelse/behandling
4.1. Udvidelse af Idrætsudvalget
Idrætsudvalget har udvidet udvalget med konsulenterne Marie-Louise og Andreas. Tanken er,
at de deltager i udvalgets møde et par gange om året.
Dette blev taget til efterretning.

5. Øvrige punkter
5.1. Forbundsledelsens konstituering
Der blev aftalt følgende konstituering og fordeling af ansvarsområder:
Navn:

Ansvarsområde:

Peer Huniche
(formand)

Personale (politisk)
Økonomi (politisk)
Forbundsledelsen
Samarbejdsudvalget
Internationalt arbejde
Eksternt politisk samarbejde
Koordinering af strategiaftaler med DIF
Kommunikation

Sonja Søe Bergmann
(næstformand)

Personale (politisk)
Økonomi (politisk)
Forbundsledelsen
Samarbejdsudvalget
Internationalt arbejde
Eksternt politisk samarbejde
Koordinering af strategiaftaler med DIF
Kommunikation
Organisationsudvikling, uddannelse og frivillighed

Birthe Henriksen
(medlem)

Senioridræt

Peter Rasmussen
(medlem)

Idrætsforum, idrætsudvalget, børn og unge

Eddy Marrup
(medlem)

Idrætsforum, idrætsudvalget, børn og unge

Mogens Damgaard
(medlem)

IFS - Idræt for sindet
Senioridræt
Organisationsudvikling, uddannelse og frivillighed

Palle Thomsen
(forbundssekretær)

Personale
Økonomi
Administration
Kommunikation
Internationalt arbejde
Koordinering af strategiaftaler med DIF
Eksternt politisk samarbejde

Det blev endvidere aftalt, at der på næste møde aftales ”nuancer” i fordelingen samt, hvad der
ligger af indflydelse og involvering i ansvarsområderne.

Den vakante plads står åben indtil, der er fundet et emne.
5.2. Teqball i DAI
Der forelå case-beskrivelse fra konsulent Andreas med forslag om at indgå i et samarbejde
med Teqball, hvor DAI’s primære opgave er i tråd med den indsats, der gøres med organisering af Roundnet.
Det blev besluttet at gå ind i samarbejdet men samtidigt være opmærksom på, hvor mange ressourcer det kræves, hvilket kan vurderes hen ad vejen, når det er kommet i gang.
5.3. Senior + Basketball i samarbejde med Hovedstadens Basketball Fællesskab
Der forelå projektbeskrivelse fra konsulent Marie-Louise af projekt ’Senior Basketball for
60+. Initiativet indgår i etableringen af et boldspil-akademi i DAI, som indgår i strategiaftalen
med DIF. Hovedstadens Basketball Fællesskab har skaffet medfinansiering fra Københavns
kommune på 50.000 kr., og der skal nu afsendes en ansøgning til Nordea Fondens lokalepulje
på ca. 100.000 kr. Der arbejdes videre med projektet, hvis fonden godkender ansøgningen.
Det blev besluttet at arbejder videre med projektet.
5.4. CSIT – mesterskaber i tennis 24.-30. juli i Finland
Der forelå indbydelse til CSIT – mesterskaber i tennis 24.-30. juli i Pajulati i Finland. Tennisudvalget i Region Hovedstaden har ansøgt om at få et tilskud på 20.000 kr. til at deltage med
to seniorhold og 2 veteranhold.
Det blev besluttet at undersøge hos arrangørerne og CSIT TC-tennis om det kan lade sig gøre
at deltage med to hold i hver alderskategori. Hvis ok er der bevilget 20.000 kr. Hvis der kun
kan deltages med et hold i hver kategori, bevilges der 10.000 kr.
6. Organisation, kommunikation, administration, personale, m.m.
6.1. Indmeldelse af foreninger
Hovedstaden: Dynamo Porcos, Aubergine F.C., Gutters FC, Mandhaftig Puma FC, FFOFT,
Greve Boys KBH, Emilio & Jokkes Idrætsforening, FC Krebsene, Præstø og Omegn,
FC Fagusti.
Sjælland: Træningsfællesskabet American Style Bo.
Syddanmark: MTB Stensbæk, Esbjerg Hedgehogs, Polyatletisk IF (Åløkkekvarteret).
Midtjylland: Bøgeskov Seniormotion, Højslev Kirkeby Idrætsforening, Hammershøj Borgerforenings Idrætsvenner, Trøjborg Selvtræning.
Nordjylland: IFS Jammerbugt.
6.2. Udmeldelse af foreninger
Hovedstaden: Football Club ØZ, Dynamo Drengene, Loose Cannons, FC Hot Shot,
Turan F.C., Seegaard United, VH Rasenball.
Syddanmark: Kaizen Karate Do.
Midtjylland: Bakkegårdens Krolf Klub.
6.3. Intern – og ekstern kommunikation
Punktet udskydes til behandling på næste møde, hvor der er bedre tid.
6.4. Konsulentdækning
Punktet udskydes til behandling på næste møde, hvor der er bedre tid.

6.5. Ny kontaktperson i DIF’s bestyrelse
DIF’s bestyrelse har fordelt specialforbundene. Jette Albinus er blevet DAI’s kontaktperson.
På et tidspunkt skal der aftales et møde i forbundsledelsen, hvor hun deltager i en drøftelse af
et udvalgt tema.
Repræsentant i Psykiatrialliancen
DAI er blevet optaget som medlem af Psykiatrialliancen, der har 36 faglige organisationer som
medlemmer. Det blev besluttet, at PH er DAI’s kontaktperson og deltager i alliancens to årlige
fællesmøder.
7. Kommende mødeaktiviteter
7.1. Mødeplan for 2022
Der blev foreløbigt aftalt følgende møder:
Møde med personalet 28. februar (Roskilde).
Møde i forbundsledelsen 1.-2. april (Slagelse).
Idrætsforum 20.-21. maj (Dalum).
Møde i samarbejdsudvalget 1. juni (Brøndby)
Møde i forbundsledelsen 21. juni (Brøndby)
Møde i forbundsledelsen 23. august (Brøndby).
Møde i forbundsledelsen 1. november (Brøndby).
Møde i samarbejdsudvalget 18.-19. november (Brøndby).
7.2. Møde med personalet 28. februar 2022
Mødet med personalet starter kl. 15.00 og afholdes på Comwell i Roskilde.
Hovedpunktet er præsentation af ny strategiaftale.
7.3. Idrætsforum 20.-21. maj 2022
Er udskudt fra 28.-29. januar til 20.-21. maj – stadig i Dalum Landbrugsskole.
8. Konferencer, årsmøder, seminarer, eksterne fora, o.l.
EM gjorde opmærksomt på, at mange foreningers økonomi er udfordret af bankernes gebyrer for
oprettelse og drift af en foreningskonto, der er nødvendig for foreningens virke. Det blev oplyst, at
DIF og DGI sidste år er gået ind i debatten om bankernes krav til foreningskonto (hvidvaskning
m.v.) samt gebyrer. Det vides ikke, hvad der er kommet ud af det.
MD fortalte om Cykel for Sagen – en IFS-forening i Varde der årligt kører et velgørenhedscykelløb over 3 dage (Fra Skagen til Varde). I 2021 kørte Cykel for Sagen et overskud ind på kr.
116.000 og efterfølgende blev 5 IFS-foreninger i Midt og Nordjylland tilgodeset med hver kr.
10.000 til foreningens deltagelse i Idrætsfestival 2022 i Vejle.

Brøndby, den 25. januar 2022
Referent: Palle Thomsen

