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Referat: 
 
Ad. 1 Kongressens åbning  
Peer Huniche, forbundsformand bød velkommen til DAI’s 43. kongres, og sagde at p.g.a. 
pandemien var kongressen udsat fra 2020. Efter genåbningen er vi så småt ved at komme i gang 
igen.  
DAI-sangen blev sunget med hjælp fra Hilda Rohde og Sonja Søe Bergmann. 
 
Ad. 2 Kongressens konstituering 

a. Jan Darfelt, DIF blev valgt som dirigent. 
Jan takkede for valget, og konstaterede at kongressen var lovlig indvarslet.  

 
b. Dagsordenen blev godkendt 

 
c. Forretningsorden blev godkendt 

 
d. Thomas Ahrentz, konsulent og Anette Schneider, Region Hovedstaden blev valgt som 

referenter.  
 

e. Flemming Knudsen, Aase Klitte Holmgren og Kim Sørensen blev valgt som mandat – og 
stemmeudvalg. 

 
Det blev oplyst, at der var 44 stemmeberettigede til stede. 
 
Ad. 3 Gæstetaler 
Frans Hammer, næstformand i DIF og kontaktperson til DAI indledte og gav en stor tak for den 
indsats alle frivillige gør. I år er det 125 år siden at Danmarks Idrætsforbund blev dannet, og dette 
er netop blevet fejret, og ”den største af de største” blev kåret – det blev som bekendt Michael 
Laudrup. Med 125 år i dansk idræt og med 1,8 millioner medlemmer er vi Danmarks største 
interesseorganisation.  
I 2007 var man ved at kaste de tværidrætslige forbund, både DAI og KFUM i graven under 
samtalerne om fusionen med DIF og DGI. Visionen blev heldigvis skrinlagt, og siden er der kommet 
et helt andet perspektiv.  
DIF`s programmer med bl.a. idrættens sociale ansvar er nu i fokus, og der er kommet 4-årige 
strategiperioder, der nu er en del af grundlaget for fordelingen af de økonomiske midler fra DIF til 
forbundene.  
DAI er et af de forbund, der er steget mest i strategisk støtte. Dette er ikke bare kommet af sig 
selv, det er et samarbejde. Vi er ikke i mål endnu – DAI arbejder meget med strategiske projekter, 
men de skal også gerne fastholdes, og derfor taler vi blandt andet med Ministerierne om at også 
”udsatte idrætten” skal have en plads på Finansloven. Vi kalder det ”Team hele Danmark”.  
 
Mange taler bredde og elite, men Frans Hammer kalder det for foreningsidræt, for begge dele har 
sit frø i foreningerne. Frans har fokus på, hvordan vi forbedrer rammerne for det frivillige arbejde. 
Vi skal se mere på arbejdet med frivillighed og se på den store udfordring, hvordan vi får 
frivilligheden tilbage i foreningerne – efter Corona. 



Tak til DAI’s bestyrelse, tak til Palle Thomsen og tak til jer.  
 
Malte Larsen fra Socialdemokratiet måtte melde afbud, grundet det snarligt kommende 
Kommunalvalg, og sender en hilsen via Palle Thomsen med tak for indsatsen. 
 
Tak fra Arbejdernes Landsbank via Palle Thomsen. Der er lagt en gave i posen.  
 
Et par videoer fra DAI blev vist.  
 
Ad. 3 Beretning ved forbundsledelsen 
Peer fremlagde den mundtlige beretning, og startede med at takke Frans for talen.  
Der er udsendt en skriftlig beretning, så den mundtlige beretning, bliver et par nedslagspunkter.  
Beretningen er en måde at gøre status på den periode, der er gået.  
 
DAI tog en kalkuleret risiko og vandt. Med kongressens opbakning blev der taget en risiko, da den 

første aftale med DIF ikke fik de økonomiske midler som ønsket. Forbundsledelsen ville ikke gå på 

kompromis med DAI´s ønsker for den fremadrettede udvikling af idrætten. Forbundsledelsen 

investerede af egenkapitalen, så vi kunne nå de mål, som var vigtige for udviklingen af hele DAI. 

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.  

Siden 2017 er der kommet 8.202 nye medlemmer, så vores medlemstal nu er oppe på 131.427 
(ultimo 2019). Der har været en tilbagegang i foreninger, men tallet er fortsat højt – 736.  
 
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 lige så gode tendenser. 

DAI vandt i 2019 prisen som Årets Specialforbund. En pris som de 61 øvrige specialforbund har 

været med til at stemme på. 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 idræts Danmark. Peer understregede, at uden 

de mange frivilliges utrættelige indsats kunne dette ikke lade sig gøre.  

De frivillige er blevet hædret på forskellige måder: 

Årets frivillige har været: 

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 

 

 



Årets DAI’er har været: 

Mogens Damgaard, forbundsledelsen - hædret i 2018 

Ole Henriksen, formand for Region Nordjylland - hædret i 2019 

Der er også i 2019 uddelt ærestegn til Dorte Larsen og Bjarne Larsen fra DAI Region Nordjylland. 

I kongresperioden har DAI ligeledes fejret 90-års fødselsdag, som blev fejret på Idrætsforum i 

Dalum i 2019 med sang og gallamiddag. 

DAI tager del i det samfundsmæssige ansvar og ikke mindst indenfor senioridrætten. 

Idrætscertificering af plejecentre er fortsat aktivt, og endelig er Seniorcampen begyndt at blive en 

årlig tilbagevendende camp, hvor seniorer over 2 dage, har mulighed for at blive introduceret til 

nye idrætter og fællesskaber.  

Idræt for sindet blev i 2017 indstillet til Kulturministeriets pris. Vandt desværre ikke, men bare det 

at blive indstillet er stort. Økonomien indenfor Idræt for Sindet har været en stor udfordring, men 

er nu sikret indtil udgangen af 2023. Der satses hårdt på samarbejde med Danmarks 

Idrætsforbund og Ombold, og håbet er en fælles Udsatte Platform, der skal på finansloven.  

Covid-19 formørkede idrætsfællesskabet, og vi blev alle sat på en prøve. Tak til de mange ledere 

og frivillige for den måde I har handlet under pandemien og med de vanskelige betingelser. Et lille 

lyspunkt var FUT i formiddagen, hvor dygtige instruktører dagligt indspillede videoer, som kunne 

gøre, at vi alle fik rørt os lidt. 

Peer sluttede med at det altid er svært at spå om fremtiden. Men der er nogle 

opmærksomhedspunkter vi skal være opmærksomme på, hvis vi vil være ”Hele Danmarks 

Idrætsforbund” 

• Fastholdelse af det vi er gode til og fortsætte udviklingen af idrætter/nye trends 

• Tæt dialog mellem forbund og regioner 

• Håndtering af den fortsatte rekrutteringsproblematik af frivillige 

• Tilpasning og modernisering af forbundet/regioner  

Til sidst gav Peer en stor tak til alle for indsatsen i regionsledelser og foreninger, tak til konsulenter 

og medarbejdere. 

Debat: 
Aase Klitte Holmgren, Region Midtjylland. Når man er tilfreds, skal man også sige det. Der bliver 
gjort et godt stykke arbejde rundt omkring i hele DAI.  
Kritiske bemærkninger skal siges med et smil og på en konstruktiv måde.  
 
Birte Henriksen, Forbundsledelsen. Team hele Danmark lyder spændende, DAI har altid skulle løbe 
rundt efter pengene. Lige nu foregår der en konkurrence med Københavns kommune om hvor 
Padel skal ligge, i kommunen eller i foreningerne?  
 



Børge Georgi, Region Syddanmark sagde tak for opbakningen fra DAI i forbindelse med DM i Krolf.  
Der har været stor tilfredshed og taknemmelighed fra deltagerne. Der bliver afholdt DAI-
mesterskab indendørs 18. marts 2022 på Skansen i Sønderborg. 
 
Pia Bah, IF32 bowling – tak til forbundsledelsen og ja vi har ligget meget stille. Bowlingen lider i 
DAI. Nu er der kun 2 regioner, der har bowling, så ingen landsstævner. Pia opfordrede regionerne 
til at få gang i bowlingen igen. Region Hovedstadens bowlingudvalg tilbyder hjælp til øvrige 
regioner i denne forbindelse. 
 
Frans Hammer sagde, at vi skal gøre op med projektsamfundet. Der skal ikke søges funding hver 
gang. Men der er rigtig mange penge i de forskellige fonde. DIF er interesseret i at få et 
samarbejde med nogle fonde.  
 
Peer tilføjede, at det er svært at se, at idrætter går tilbage. Bowling har fyldt meget, så hvordan får 
vi givet det en ekstra opmærksomhed? Peer sagde videre, tak for alle kommentarer, vi vil gerne 
fortsætte det gode arbejde. Ikke nødvendigvis alt vi kan ændre, men vi vil gerne forsøge.  
 
Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 
 
Ad. 4 Regnskaber for 2017, 2018, 2019 og 2020 
 

Regnskaber 2017 - 2020 2017 2018 2019 2020 

          

Tilskud fra DIF 4.394.268 5.499.000 5.573.000 5.541.000 

Serviceforbundet 18.303 18.243 17.191 18.961 

Renter 8.415 8.764 3.101 0 

Sponsering, aftaler, anden støtte 72.000 60.454 242.400 70.629 

Kontingenter ekstraordinære 43.200 36.600 38.400 42.600 

Indtægter i alt 4.536.186 5.623.061 5.874.092 5.673.190 

          

Adm. tilskud regionerne 200.000 200.000 200.000 200.000 

Administration 393.501 426.339 463.777 442.096 

Personale adm. og ledelse 1.051.436 1.081.436 1.147.024 1.160.252 

PR, markedsføring, hjemmeside 29.748 58.517 151.661 54.287 

Forsikring foreninger 361.532 323.065 359.867 385.615 

Organisationsudvikling/frivillighed 21.877 42.230 34.482 21.524 

Organisatoriske møder 181.141 293.461 339.463 96.324 

Uddannelse 62.652 71.264 22.588 52.808 

National idræt 864.530 954.833 747.765 663.835 

Idrætskonsulenter 999.536 2.282.634 2.351.685 2.321.997 

International idræt 289.669 71.474 255.228 24.701 

Henlæggelser og afskrivninger -359 40.000 0 0 

DAI 90 år i 2019 0 0 32.417 0 

Udgifter i alt 4.455.263 5.845.253 6.105.957 5.423.439 



          

Resultat 80.923 -222.192 -231.865 249.751 

Budget -400.000 -755.000 -766.000 -564.000 

Egenkapital 4.114.589 3.892.397 3.660.532 3.910.282 

 
Palle fremlagde regnskaberne, og knyttede et par bemærkninger.  
Hovedindtægten – er pengene fra DIF.  
Der er et stort spring fra 2017-2018, dette skyldes strategiaftalerne med DIF.  
Indtægten stiger med 1 mio.kr., men det modsvares af udgift til idrætskonsulenter, der før delvist 
blev støttet af DIF med tilskud til udviklingskonsulenter. 
Sponsering i 2019 er også højere end normalt.  
Det skyldtes dels, at DAI blev årets specialforbund, og modtog 100.000 kr. Dette blev modsvaret af 
køb af telte til regionerne samt profilbeklædning til de frivillige.  
Også Fonden til fremme af bredde – og eliteidræt gav et sponsorat på 79.000 kr. i 2019. 
P.g.a. Corona pandemien endte 2020 med et overskud på 250.000 kr. mod et budgetteret 
underskud på 564.000 kr. 
 
Regnskaberne blev godkendt. 
 
Ad. 5 Budget for 2021, samt skitsebudgetter for 2022 og 2023 
 

  Budget   Skitsebudget Skitsebudget 

  2021 2022 2023 

        

Danmarks Idrætsforbund 5.650.000 6.040.000 6.040.000 

Fagforbund 19.000 19.000 19.000 

Renteindtægter 3.000 0 0 

Sponseringer/samarbejdsaftaler 62.000 62.000 62.000 

Kontingenter ekstraordinære 40.000 31.000 31.000 

        

Indtægter i alt 5.774.000 6.152.000 6.152.000 

        

Adm. tilskud til regioner 200.000 200.000 200.000 

Administration 440.000 470.000 480.000 

Personale adm. og ledelse 1.415.000 1.460.000 1.490.000 



Pr. og information, dai-sport.dk 50.000 50.000 50.000 

Organisationsudvikling 30.000 25.000 25.000 

Forsikring foreninger 424.000 502.000 502.000 

Organisatoriske møder 256.000 250.000 250.000 

Uddannelse 68.000 70.000 70.000 

National idræt 3.350.000 3.415.000 3.450.000 

International idræt 225.000 50.000 250.000 

        

Udgifter i alt 6.458.000 6.492.000 6.765.000 

        

Resultat -684.000 -340.000 -615.000 

        

Forventet egenkapital 3.800.000 3.460.000 2.845.000 

 
Palle fremlagde budgettallene for 2021-2023, og sagde at p.g.a. udskydelsen af kongressen er 
2021 budgettet det, der er arbejdet ud fra.  
Palle kunne også tilføje, at 2021 ikke kommer ud med det underskud som var forventet, der har 
fortsat været aktiviteter, der ikke kunne gennemføres.  
Tilskud i 2022 fra DIF når op på godt 6 mio.kr.  
Vi kender nu de endelige tal, efter godkendelse af strategiaftalen og fordelingen af tilskud til 
specialforbundene i 2022. 
 
Budgetterne blev taget til efterretning. 
 
Ad. 6 Orientering fra Appeludvalget 
Ingen sager i kongresperioden. 
 
Ad. 7 Indkomne forslag 
Palle fremlagde forslag til vedtægtsændringer, der begge var redaktionelle ændringer, og som 
afspejler praksis.  
  
§ 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. 

 
Jan Ludvigsen, Region Hovedstaden sagde vedr. indmeldelse af nye foreninger. Der er en stor 
kreativitet mellem de unge mennesker bl.a. vedr. navneforslag. Hvordan kan det sikres, at vi kun 
har lødige navne? Der kan være op til 4 ugers frist på optagelse. Dette kan være problematisk i 
forbindelse med fodboldturneringen, så Jan appellerede til forbundet om et ekstra samarbejde i 
denne forbindelse.   
 
Forslag: ”DAI godkender foreningens navn” indføjes.  
 
 



§ 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. 

Begge forslagene med rettelse blev enstemmigt vedtaget.  
 
Ad. 8 Vedtagelse af arbejdsprogram 
Peer fremlagde forslag til arbejdsprogram for perioden 2020-2023, og sagde at oplægget ikke er så 
forskelligt fra det gældende fra sidste kongresperiode.  
 
DAI prioriterer idræt og motion, der gør en forskel i den danske idrætsverden og DAI er et 
tværidrætsligt forbund i Danmarks Idrætsforbund. 
 
Programmet er tilpasset de strategiske spor, og hovedoverskrifterne er: 
 

• DAI organiserer idrætstilbud, der sikrer attraktiv og lettilgængelig motionsidræt hele livet 

• DAI udbyder landsdækkende og regionale idrætstilbud, som giver medlemsforeningerne et 
tilhørsforhold til DAI og som kan tiltrække og fastholde medlemmer 

• 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 

• DAI-Idrætten vil være det bedste sted at være frivillig 

• DAI sikrer et bredt udbud af internationale aktiviteter og oplevelser 
 
DAI er kendt som et visionært forbund, der skaber idrætstilbud med kvalitet og samvær i ”En 
verden af gode oplevelser”.  
 
Arbejdsprogrammet blev vedtaget. 
 
Ad. 9 Valg 

a. Formand:  

Peer Huniche, Idrætsforeningen Vikingerne blev genvalgt 

b. 6 medlemmer:  
Birthe Henriksen, Arbejdernes Tennis Klub 
Sonja Søe Bergmann, Bowleren 
Peter Rasmussen, DAI Region Syddanmark 
Mogens Damgaard, Herlev Tennis Klub 
Eddy Marrup, DAI Region Nordjylland 
1 ledig plads til besættelse, Forbundsledelsen må supplere sig.  



 
Alle valgt 

 
c. 2 kritiske revisorer: 

Carsten Jansson og Allan Hansen 
 

d. 1 kritisk revisorsuppleant: 
Flemming Mortensen 

 
e. 3 medlemmer til appeludvalg 

Aksel Tagmos, Ulla Rosberg, Jørgen Petri 

 
f. En suppleant til appeludvalg 

John Hurup 
 
Ad. 10 Eventuelt og kongressens afslutning 
Jan Darfelt afsluttede herefter kongressen. 
Peer Huniche begrundede og overrakte prisen for årets DAI’er til Jørn Bjarning fra Region 
Syddanmark.  
 
Peer afsluttede kongressen og takkede for deltagelsen.  
 
Thomas Ahrentz 
Anette Schneider 
16.11.2021 
 
Jan Darfelt, dirigent 
Godkendt 18.11.2021 


