
 

Årsmøde Region Sjælland 

Velkomst ved formand Kim Sørensen 

Dejligt at se så mange - 12 foreninger er repræsenteret 

 

1. Valg af dirigent  
 

Birthe Henriksen valgt  

Konstaterer at mødet er varslet rettidigt 

 
2. Årsberetning  
Formandens beretning: 

2021 har Corona haft stor indflydelse og man måtte til tider kun spille op til 5 personer. Noget af et 

puslespil.  

 

Krolfturneringen blev afviklet, regionsmesterskab og DM  

SeniorCamp på Musholm i Korsør – for 3. gang, 2. gang på Musholm.  

I 2022 bliver det igen på Musholm. I år kommer Vild med Dans Thomas Evert.  

Børn og Bedster i Vrange Skov, som desværre blev aflyst pga MLs ryg.  

Afslutning på Kurlingturnering 2020 blev aflyst/udskudt 2 gange – første finalestævne blev afholdt i 

november 2021, og det første Sjællandsmesterskab i Kurling er hermed afholdt.  

Har lavet en jubilæumskonto – en del klubber har efterhånden 10 år på bagen. Hvis der er klubber, der har 

jubilæum i DAI-regi, så giv et praj til Kim.  

2022:  

Krolf 

IFS Parnas 

IFS Idrætsfestival i Vejle 

Krolfudvalget 

34 klubber i Sjælland, der har krolf som aktivitet. Heraf er 14 klubber med hold og individuel turnering. 

Turneringer i 2021: DM på Sandbjerg Gods. Individuel: Kvinder fra Vig og Aksel fra Havrebjerg 2. 

Holdturnering:  

Kommende DM 2022: Individuelt bliver afholdt i Ålborg allerede i juni. Taget de bedste fra ?? + 

Kvalifikationsturnering.  

 

Hold DM i Silkeborg 25. september: bliver som det plejer  

Regelændringer i Krolf – den vigtigste: Man må stå udenfor banen. 

Kurlingudvalg 

Kurling med K uden is og fejekoste.  



 

Startede i 2019 med tre stævner, som blev udsolgt.  

Første turnering i 2020 – Finalestævnet 12/3 blev aflyst aftenen før – udsat til oktober og igen 

udsat til 18/11-2021 

10 hold med 40 spillere deltog i Ringsted Sport Center, hvor der blev spillet A-finale og B-finale. Ringsted 

vandt A-finalen over St. Merløse 

I 2022 måtte vi pga. Corona gå direkte til finalestævnet, som blev afholdt i St. Merløse den 23. Marts 2022 

med deltagelse af 10 hold og 40 spillere og med St. Merløse som vinder foran Benløse. 

Håber på nye åbne stævner og turnering i 2022-2023.  

Får I lyst til det, så søg DIF om penge – køb samtidig reservehjul.  

Spørgsmål til rens/vedligehold af kurlinghjul:  

Bedste løsning: tryk hjul op og støvsug eller blæs igennem – de er sarte overfor snavs. Rensemidler har ikke 

været den store succes. 

Region Sjælland har 4 Kurlingsæt, som kan lånes af foreningerne, hvis man vil prøve det.  

 

IFS v. Lisbeth 

Idræt for sindet: DAI har siden 1996 varetaget idræt for sårbare.  

IFS motiverer kommuner til at starte idrætsforeninger – og ansætter en idrætskoordinator til at drive for at 

give en værdifuld hverdag, for dem der har psykisk sårbarhed som voksne. 7-800.000 danskere er ramt på 

sindet. Dem vil vi gerne invitere ind i idrætsforeningerne.  

IFS har to konsulenter: Lisbeth og Per. 

Kendt for idrætsfestival for 250 psykisk sårbare.  

Kan man se på folk om de tilhører målgruppen? Det er ikke at forveksle med udviklingshæmmede. Men 

almindelige voksne, der evt. får medicin eller lignende, som kan være mere eller mindre. 

Ryttergården, Rend og Hop, IF Frisk, Krop og sind, Odsherred IF. 

Parnas aktivitetsdag, hvor man kan prøve en hel masse aktiviteter og være sammen. Sidste år 78 deltagere. 

Krolfbaner i Lejre kommune. 

Louise: Det giver mening. Man kan ikke tænke på at livet ikke er værd at leve, når man skal sparke til en 

bold.  

 

Konsulentens arbejde v. Marie-Louise 

- Seniorfitnesstest 

- Idrætscertificeringer på pleje- og aktivitetscentre - Guldborgsund 

- Udvikling af materiale til flere kurser. Bl.a. et balancekursus 

TRX, Redondo-bolde  

Ved at udvikle seniorinstruktør/tovholder som en generalist. 

- Afholdelse af kurser – bla. i Solrød, selvtrænerfitness, danseglæde, brainfit,  

- Rekrutteringsprojekt i DIF – hvordan kan vi lokke flere ind i foreningerne 

- Nye Krolfforeninger i samarbejde med kommunen. 



 

Skal have gang i studiebold, så flere byer kan være med 

SeniorCamp i August 

Naturtræf i Vrange skov 9-10. september 

Arbejder på at prøve at lave en lille tennisturnering.  

 

Kommentar fra Birthe:  

1) Det er svært at rekruttere frivillige ledere, men husk, at det er aktiviteter, der kan overbevise. 

Hvem er i gang med noget, som de synes er sjovt, og vil de gerne have flere med.  

2) DIFs foreningspuljen findes. 

  
3. Regnskab 2021 og budget 2022  
 
Kim om budgettet:  

Afsatte midler:  

SeniorCamp: 2000 kr.  

Kurling: 1000 kr. 

Jubilæum: 3000 kr.  

Etableringskonto for nye klubber: 15.000 kr. 

Ansøgning fra IFS: Parnas + Cykelløb: 15000 kr.  

Senioridræt: 5000 kr.  

Krolf: 10.000 kr. 

Studiebold for at få hele bredden med: 10.000 kr. 

Kasketter 100 stk. til sponsorat til arrangementer  

Peter fremlægger regnskab, redegør for kørsel, komsammen, IT/regnskabsprogram i skyen 

For første gang er der underskud 

Spørgsmål:  

Bent fra Rødvig:  

1) Spørgsmål til småanskaffelser, som er den største anskaffelse.  

Lydanlæg regionen har anskaffet.   

2) Hvorfor er arrangementet i Næstved sat op på den måde?   

Det er revisionen, der har sat det op. Der har reelt været 20.000 inde og ude igen.  

Kommentar: Louises regnskab ser ikke sådan – så det skal vi have kigget efter.  

Pengene er bogført forkert af revisionen. 

Holbæk 

3) Spørgsmålet Egenkapital i Ultimo er der ædt 1 krone året efter? Det skal være rundet op eller ned 

til det samme. Peter følger op.  

Budget for 2022:  

Antal klubber er et gæt på 56 stk., da de ikke er kommet fra forbundet. 



 

Spørgsmål til seniorCamp: hvad går de 2000 kr. til? 

- Pengene går til kompensation til enkeltpersoner, der kan søge om at få differencen dækket, 

hvis man ikke er et ægtepar.  

Budgettet godkendt.  

 
4. Indkomne forslag  
Ingen indkomne forslag  
 
 
5. Valg til regionsbestyrelsen  
- Peter Andersen, ønsker genvalg  
Peter blev valgt.  
- Louise Jacobsen, ønsker genvalg  
Louise valgt.  
Suppleant  
- Elna Harder i Holbæk villig til genvalg 
Elna valgt.  
 
 
6. 2022/2023 – planer  
Der bliver lavet en spiseseddel over alle vores arrangementer 
 
Seniorcamp 
 
Kom til Vrange skov til Naturtræf med krudtuglerne 
 
 
7. Evt.  
Birthe fortæller om Strategiaftale. Aftale med DIF om at vi får nogle indsatser som vi får nogle penge for at 

udvikle og sætte ind med.  

Spor 1: Senioridræt 

Spor 2: Samarbejde med andre forbund 

Spor 3: Idræt for sindet 

Spor 4: Medlemsvækst  

Studiebold, Roundnet, Mountain Bike 

 

 


