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1. Mødet åbnes; godkendelse af dagsordenen 

PH bød velkommen. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 4:4. 

 

2. Tidligere møder 

 

2.1. Referat af møde i forbundsledelsen 18. januar 2022 

Godkendt. 

 

2.2. Opfølgningsliste 

Opfølgningslisten blev gennemgået. Herunder blev der givet en orientering om status på ar-

bejdet med at få etableret en platform for udsatte-idræt/ få sikret en varig finansiering af IFS – 

indsatsen. 

 

2.3. Personalemøde 28. februar 2022 

Forbundsledelsen havde en kort drøftelse af fællesmødet med personalet 28. februar, hvor der 

var fokus på præsentationen på Idrætsforum af den nye strategiaftale samt på samarbejdet mel-

lem regioner, forbund og konsulenter. 

 

3. Økonomi 

 

3.1. Orientering og ansøgninger 

Der er modtaget en bevilling fra Nordea Fondens lokalpulje på 15.000 kr. til projekt om ba-

sketball for 60 +. Der var søgt om ca. 100.000 kr. Planen er at ansøge DIF’s initiativ pulje om 

resterende midler. Hvis dette ikke lykkes, er forbundsledelsen indstillet på at bevilge de nød-

vendige midler til projektets gennemførelse. 

 

Det blev besluttet at give en rammebevilling på 20.000 kr. til Roundnet i 2022. 

 

3.2. Årsrapport 2021 

Der forelå revideret årsrapport for 2021 og tilhørende revisionsprotokol. Der har været gen-

nemført intern/kritisk revision 31. marts.  

Forbundsledelsen godkendte årsrapport 2021 og protokollat. 

Driftsresultatet blev et overskud på 332.727 kr. mod et budgetteret underskud på 683.500 kr.  

Forbundet har således pr. 1. januar 2022 en fri egenkapital på 4.243.009 kr. Den særlige kapi-

tal til IFS er stadig på 978.373 kr. 

Vi har desuden fået tilladelse til at overføre 62.379 kr. fra bevillingen fra DIF’s initiativpulje 

til brug i 2022 (skulle have været afsluttet i 2020). 

  

3.3. Medlemsregistrering 2021 

Offentliggørelse finder sted 6. april. De foreløbige medlemstal viser en lille tilbagegang i både 

antallet af foreninger og medlemmer. Men et resultat, vi kan være meget tilfredse med set i ly-

set af restriktioner og nedlukning. 

 

4. Indkomne punkter fra ansvarsområderne til drøftelse/behandling 

 

4.1. Internationalt arbejde 

PT gav en orientering om, hvad der optager CSIT’s ledelse for øjeblikket:  

På senioridrætsområdet er det besluttet at få tilføjet veteranklasser o.l. til flere idrætter, så se-

niorer, der ønsker at konkurrere, kan være med i mesterskaberne. World Sports Games 2023 i 

Rom er ved at skulle komme helt på plads med en foreløbig indbydelse i maj.  



Der er to værtskandidater til 2025: Grækenland og Sydkorea. Der er store udfordringer med at 

få deltagere til årets CSIT – mesterskaber. 

CSIT – mesterskaber i tennis 24.-30. juli 2022 i Finland afventer beslutning om gennemførel-

se. DAI er tilmeldt med 2 hold i mix-senior og 2 hold i mix-veteran. 

 

4.2. Idræt for sindet 

Årets idrætsfestival har modtaget forhåndstilmelding på 320 deltagere, hvilket er betydelig fle-

re, end der er plads til. Der laves nu en pladsfordeling mellem de 20 tilmeldte foreninger. 

 

Der blev givet en status på puljemidlerne fra Kulturministeriet på 800.000 kr. og 500.000 kr. 

De 800.000 kr. er stort set uddelt til foreningerne, der er ved at være i mål med afregning, rap-

portering samt eventuel returnering af midler. 

Kulturministeriet har givet tilsagn om, at bevillingen på 500.000 kr. kan benyttes året ud i 

2022, og der er lavet en plan for udmøntningen. 

 

Der er modtaget 3 tilbud på at få lavet en omfattende effektundersøgelse af Idræt for Sindet. 

 

Der er ved at blive lavet inspirations- og kampagnevideoer – forventes færdige i april. 

 

4.3. Bevæg dig for livet evaluering 

Der blev informeret om, at der er lavet en evaluering af Bevæg dig for livet, der bl.a. indehol-

der konklusioner og anbefalinger til det fortsatte samarbejde mellem DIF og DGI.  

 

4.4. Senioridræt 

BH og MD har haft møde med Anette Schneider og Thomas Ahrentz. Det er for øjeblikket 

vanskeligt af få besat regionernes Senioridrætsudvalg og ad den vej på et velfungerende lands-

udvalg. Der skal vælges formand på Idrætsforum. 

Forbundsledelsen besluttede at knytte BH tættere til landsudvalget for at yde den hjælp, der 

skal til for sikre en god udvikling. I tilfælde af, at der ikke kan vælges en formand for udval-

get, kan Birthe påtage sig opgaven frem til, at der findes en formand. 

 

4.5. Forbundsledelsens forretningsorden; herunder intern kommunikation 

Der forelå forslag til forretningsorden, der indeholder to nye punkter om ’fortrolighed og tavs-

hedspligt’ samt ’kommunikation’. Forretningsordenen blev godkendt. 

 

4.6. Nærmere aftaler om forbundsledelsens konstituering 

Det blev besluttet at foretage følgende ændringer til konstitueringen: 

BH får sammen med SSB ’Organisationsudvikling, uddannelse og frivillighed’ som ansvars-

område. 

PH får sammen med MD ’IFS-Idræt for sindet’ som ansvarsområde. 

 

I forhold til at få besat den sidste post i forbundsledelsen, blev det aftalt, at alle afsøger emner 

frem til mødet i juni. 

 

Samarbejde mellem regioner, forbundsledelse og konsulenter 

Der forelå notat fra fællesmødet med personalet 28. februar med emner og opmærksomheds-

punkter, der kan bidrage til at fremme samarbejdet mellem regioner, forbundsledelse og per-

sonale samt rekruttering af frivillige. 

Notatet blev drøftet og bliver justeret til brug for mødet i samarbejdsudvalget 1. juni. 

 

 



5. Organisation, kommunikation, administration, personale, m.m. 

 

5.1. Indmeldelse af foreninger 

Hovedstaden: Half Men Half Biscuits, Frederikssund Krolf Team, Sport Compass FC, SVBG 

03. 

Midtjylland: Studie-Idræt VIA Campus Horsens, Dania Randers Studie Sport, Vestervang 

Idrætsvenner, Lystrup Svømning, BSS Sport, FOKUS, Idrætsudvalget på VIA Campus C Aar-

hus. 

Nordjylland: Glad imens, SEIF Håndbold, Tofteparkens Krolfklub, Tolne Mosbjerg Idrætsfor-

ening. 

Ekstraordinære: Banebryderne – Faxe kommune. 

 

5.2. Udmeldelse af foreninger 

Hovedstaden: Tuzla Spor, FK Saturn, BK Sømændene, Boldklubben Olivia, Dendermonde, 

Bjarnes Drenge, Sagets Helte, FB Bull, FBKYS, Los Rojiblancos, Dynamo Dragsholm, SY, 

Zebra 2.0, Sporting PB, Borussia Benutzen, F.C. Tiponi, Bufteholdet, Union Cerveza, FC Ba-

stille, FC Midlertidig, Dynamo Porcos, Holdet. 

Syddanmark: Studiebold EAL Odense, Vejle United Futsal. 

Nordjylland: Aserne, Krudtuglerne i Stenum.  

 

5.3. Ekstern kommunikation; herunder formidling via sociale medier 

Forbundsledelsen havde en drøftelse af den eksterne kommunikation med særligt fokus på be-

nyttelsen af DAI’s egne Facebook sider samt balancen i forhold til benyttelse af egen privat 

Facebook og andre sociale medier. 

 

5.4. Konsulentdækning 

I fortsættelse af de tidligere drøftelser blev det besluttet at ansætte en ekstra konsulent, så der 

er en konsulent til det almene idrætsarbejde i både DAI Region Hovedstaden og DAI Region 

Sjælland. Ansættelse med start primo august 2022. 

 

6. Kommende mødeaktiviteter 

 

6.1. Idrætsforum 20.-21. maj 2022 

For indeværende er der kun 23 tilmeldte deltagere ud over forbundsledelsen og ansatte. Indby-

delsen genudsendes med et supplerende skriv om, at idrætsforum denne gang får tilføjet en 

genåbningsfest samt en ny form for præsentation af den nye strategiaftale med DIF. 

 

6.2. Møde i samarbejdsudvalget 1. juni 2022 

Mødet afholdes i Brøndby med start kl. 17.00. 

Foreløbige punkter: Strategiaftalen med DIF, evaluering af Idrætsforum, samarbejdet mellem 

regioner, forbundsledelse og konsulenter. 

 

6.3. Møde i forbundsledelsen 21. juni 2022 

Mødet afholdes i Brøndby med start kl. 17.00. 

 

7. Konferencer, årsmøder, seminarer, eksterne fora, o.l. 

 

7.1. Møder i april 2022 om fremtidigt samarbejde med DGI 

Der er indbudt til dialog møder om det fremtidige samarbejde med DGI: 

• Onsdag den 6/4 2022 kl. 18.00-21.00 i Tinghallen, Viborg   

• Mandag den 25/4 2022 kl. 18.00-21.00 i Scandic Kolding  



• Onsdag den 27/4 2022 kl. 18.30-21.30 i København (Nordea-fonden, Heerings Gaard) 

PH og PT deltager i mødet 27/4. 

 

7.2. Årsmøde i DIF 6.-7. maj 2022 

DAI har indstillet Thomas Bach til valget af den ene næstformand i DIF. 

Det blev besluttet at deltage med PH, SSB, MD, EM samt PT. DAI har 4 mandater. 

 

7.3. CSIT - kongres 7.-13. november 2022 i Rom. 

Der er modtaget foreløbigt program for kongressen, hvori der er sat tid af til at besøge facilite-

terne for World Sports Games 2023. 

DAI’s deltagelse aftales på næste møde. 

 

 

Brøndby, den 12. april 2022. 

Referent: Palle Thomsen 

 


