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1. Mødet åbnes; godkendelse af dagsordenen
PH bød velkommen. Dagsordenen blev godkendt.
2. Tidligere møder
2.1. Godkendelse af referat af møde i forbundsledelsen 21. juni 2022
Godkendt.
2.2. Opfølgningsliste
Opfølgningslisten blev gennemgået.
3. Økonomi
3.1. Orientering og ansøgninger
Forbundsledelsen har modtaget regnskaber for forbundet og IFS for 1. halvår 2022 sammen
med status pr. 30. juni 2022. Der var ingen bemærkninger ud over, at alt ser ok ud i forhold til
budgettet.
Der er afrapporteret til Kulturministeriet for bevillingen på 800.000 kr. i 2021 til Covid-19 rettede aktiviteter inden for IFS.
4. Indkomne punkter fra ansvarsområderne til drøftelse/behandling
4.1. Internationalt arbejde – nyt fra CSIT
PT orienterede om møde i CSIT’s bestyrelse, hvor der blev truffet beslutning om at flytte placeringen af CSIT World Sports Games 2023 fra selve Rom kommune til Ostia tæt på Rom ud
til havet. Endelig dato er ikke på plads endnu. Indbydelse forventes udsendt meget snart.
4.2. IFS – Idrætsfestival
MD orienterede om, at der samlet set deltog i alt 218 idrætsaktive, hvoraf 17 havde dagbilletter. 239 personer var indkvarteret på Vejle Idrætshøjskole, heraf 38 frivillige.
Der var 12 hovedaktiviteter, heraf 4 holdturneringer og yderligere 4 valgfrie aktiviteter.
653 aktiviteter valgte 218 deltagere, hvilket i snit giver 3 aktiviteter pr. deltager.
Der blev gennemført VIP – arrangement med 15 deltagere, og de eksterne økonomiske partnere har i alt bidraget med 107.500 kr. Alt i alt en meget vellykket 25-års jubilæumsfestival.
5. Øvrige punkter
5.1. Modeller for organisering i regionerne
Der forelå bilag med beskrivelse af de nuværende vedtægtsmæssige forhold om DAI’s organisatoriske struktur samt forslag til to alternative organiseringer, der kan benyttes i tilfælde af, at
en regionsgeneralforsamling ikke kan få valgt det nødvendige antal personer til en bestyrelse.
Det blev vedtaget at tage oplægget med til drøftelse på møde i samarbejdsudvalget 18.-19. november.
SSB vil sideløbende lave et oplæg til et projekt, der har til formål at rekruttere frivillige til udviklingsarbejder; herunder udmøntning af initiativer i strategiaftalen.
5.2. Emne til vakant plads i forbundsledelsen
PR oplyste om, at han havde haft drøftelser med Aksel Tagmos fra DAI Region Sjælland, der
nu har sagt ja tak til at indgå på den vakante plads i forbundsledelsen. PR og MD vil mødes
med ham inden for kort tid.

5.3. Status på strategiaftalen med DIF
Der er udfyldt status på de strategiske spor i strategiaftalen, og PT har afholdt møde med
DAI’s tilknyttede DIF – strategi konsulent. Helt overordnede er vi godt på vej med opgaverne
i 2022, men der er fortsat en række initiativer og aktiviteter, der skal igangsættes i år.
Ny evaluering vil ske i december, hvor der også kan ses på eventuelle justeringer.
5.4. Møde formand og direktør for DIF
PH og PT har haft møde med Hans Natorp (formand DIF) og Morten Mølholm (direktør DIF),
hvor der blev givet en status på, hvordan det står til i DAI aktivitetsmæssigt, organisatorisk,
økonomisk og i forhold til frivillighed.
Der var stor anerkendelse af vores indsatser, og man er i DIF glad for DAI.
6. Organisation, kommunikation, administration, personale, m.m.
6.1. Indmeldelse af foreninger
Hovedstaden: DST Bowling, Vesterbro Krolf Klub.
6.2. Udmeldelse af foreninger
Hovedstaden: Små blå mænd, AASI KBH, Aubergine F.C.
6.3. Reception Palle Thomsen 40-års jubilæum 3. oktober 2022
Afholdes i Idrættens Hus i Brøndby 3. oktober 2022 kl. 14.00 – 16.30. Indbydelse er sendt
bredt ud internt og eksternt.
7. Kommende mødeaktiviteter
7.1. Møde i forbundsledelsen 1. november 2022
Afholdes i Brøndby med start kl. 17.00.
7.2. Møde i samarbejdsudvalget 18.-19. november 2022
Afholdes i Brøndby med start kl. 17.30 om fredagen og slut lørdag efter frokost.
Foreløbige punkter: Status på de strategiske spor, alternative organiseringsformer i regionerne,
budget for 2023. Der bliver også plads til socialt samvær.
8. Konferencer, årsmøder, seminarer, eksterne fora, o.l.
8.1. Budgetmøde i DIF 7.-8. oktober 2022 i Brøndby
DAI deltager med PH, SSB, MD, EM (4 mandater) samt PT.
8.2. CSIT - kongres 7.-13. november 2022 i Rom
På sidste møde blev det besluttet, at forbundsledelsen deltager med PH, PR, MD og EM. Desuden deltager PT som CSIT - bestyrelsesmedlem og Poul Sølvstein som medlem af CSIT’s arbejdsgruppe for senioridræt (for at lave aftaler om faciliteter til senioridræt i WSG 2023).
Forbundsledelsen behandlede desuden et punkt uden for dagsordenen. Vil blive offentliggjort på et
senere tidspunkt.

Brøndby, den 30. august 2022
Referent: Palle Thomsen

