
Referat     Dansk Arbejder Idrætsforbund 
 

Møde Møde i forbundsledelsen  

Dato 1. november 2022 kl. 17.00 

Sted Idrættens Hus, Brøndby – mødelokale se tavlen  

Deltagere Peer Huniche (PH), Peter Rasmussen (PR),  

Mogens Damgaard (MD), Birthe Henriksen (BH), Eddy Marrup (EM),  

Aksel Tagmos, Palle Thomsen (PT) 

Mikkel Bonnesen deltager i punkt 6.3. 

Afbud fra Sonja Søe Bergman (SSB), 

Nyt møde 21. februar 2023 
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2. Tidligere møder 
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4.1. Internationalt arbejde – nyt fra CSIT samt CSIT WSG 2023 (5.-10.09. i Cervia) 

4.2. Projekt for og med frivillige 

4.3. IFS Idrætsfestival 2022 og 2023 
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8. Konferencer, årsmøder, seminarer, eksterne fora, o.l. 

8.1. Budgetmøde i DIF 7.-8. oktober 2022 (digitalisering, grønt forbund) 

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

 

 

 

 

 

 



1. Mødet åbnes; godkendelse af dagsordenen 

PH bød velkommen. Særlig velkomst til Aksel Tagmos, der er gået ind i forbundsledelsen på den 

vakante plads. Mikkel Bonnesen deltager i punkt 6:3. 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Tidligere møder 

 

2.1. Godkendelse af referat af møde i forbundsledelsen 23. august 2022 

Godkendt. 

 

2.2. Opfølgningsliste 

De aktuelle punkter i opfølgningslisten indgår i dagsordenens punkter. 

 

3. Økonomi 

 

3.1. Orientering og ansøgninger 

Der er modtaget skrivelse fra DAI Region Sjælland med anmodning om, at forbundet giver til-

skud på 6.000 – 8.000 kr. til transport til DM i krolf med den begrundelse, at der nu skal rejses 

to gange til DM. Der stilles også forslag om at hæve forbundskontingentet fra 600 til 800 kr. 

 

Beslutning: Anmodningen imødekommes ikke, da det må være et anliggende for regionen, 

foreningen eller udøveren at betale sin transport. Der betales ikke deltagergebyr, og forbundets 

egen udgift til DM i krolf er steget væsentligt. 

M.h.t. forslaget om kontingentstigning ønsker forbundsledelsen at holde fast i princippet om, 

at det skal være billigt af være medlem og at man så betaler for, hvad man deltager i. Hvis der 

fremkommer ønsker om ændring af kontingentet skal det drøftes i samarbejdsudvalget. 

 

3.2. Budget for 2023 

PT gennemgik udkast til forbundets budget for 2023 sammen med budgetudkast for IFS, og 

det blev besluttet at godkende budget for 2023 udvisende et underskud på 909.000 kr. Hvis 

estimatet for resultatet i 2022 holder, vil forbundets med dette budget have en egenkapital på 

ca. 3,4 mio.kr. ved udgangen af 2023. 

Årsagen til det store underskud er primært, at der er ansat en ekstra konsulent samt, at der af-

holdes CSIT World Sports Games samt kongres i 2023. 

 

4. Indkomne punkter fra ansvarsområderne til drøftelse/behandling 

 

4.1. Internationalt arbejde – nyt fra CSIT samt CSIT WSG 2023 (5.-10.09. i Cervia) 

PT gav en orientering om, hvad der drøftes i CSIT’s ledelsen p.t. Det er besluttet at flytte CSIT 

World Sports Games fra Rom til Cervia, og der er to kandidater til afholdelse af CSIT WSG i 

2023. Desuden er CSIT’s kongres i november blevet planlagt. 

 

4.2. Projekt for og med frivillige 

Punktet blev udsat til mødet 21. februar 2023 (grundet afbud fra SSB). 

 

4.3. IFS Idrætsfestival 2022 og 2023 

Der forelå internt regnskab for 2022 og internt budget for 2023. Regnskabet for 2022 balance-

rer inden for budgettet. Den faktiske udgift/ underskud på festivalen i 2022, og som vil indgå i 

forbundets regnskab for 2022, er ca. kr. 150.000. 

 

Det blev besluttet at give en underskudsgaranti på 100.000 kr. til festivalen i 2023. 



 

4.4. Status på senioridræt 

BH gav en status på, hvad der sker inden for senioridræt. Her bl.a. om en genopstået generel 

instruktøruddannelse, boldspil-akademi, seniorfitness – test og initiativet Idræt for alle + 60. 

Det er ikke lykkedes at samle et landsudvalg for senioridræt. Der vil i stedet blive gennemført 

besøg hos regionernes senioridrætsudvalg. Orientering gives på mødet i samarbejdsudvalget 

18.-19. november. 

 

5. Øvrige punkter 

 

5.1. Fremtidig honorering af medlemmer af forbundsledelsen 

Fortsættelse af drøftelsen af, om medlemmer af forbundsledelsen fremover skal have mulighed 

for at modtage honorar. Der var enighed om, at det på kongressen i 2023 skal skrives ind i 

vedtægterne, at der er mulighed for at honorere medlemmer eller udvalgte medlemmer af for-

bundsledelsen samt, at der forinden kongressen skal aftales nogle beløbsstørrelser. 

 

5.2. Profiltøj til forbundsledelsen 

Det blev aftalt at få nogle muligheder og prøver med til mødet 21. februar 2023. 

 

6. Organisation, kommunikation, administration, personale, m.m. 

 

6.1. Indmeldelse af foreninger 

Hovedstaden: Idrætsprojektet, Bornholms Bowling Klub af 1995, VBI/Valby, Trollesbro. 

 

6.2. Udmeldelse af foreninger 

Hovedstaden: Ørestadens Glade Gutter. 

Nordjylland: FOA Aalborg, Dartklubben Kanalen, Beach Bowl Bombers, Sportskarate.dk, 

Route 180, Serritslev Dartklub, Sundhed, trivsel og læring i Farsø, Højgårdens Motionsvenner. 

 

6.3. Ændringer i den daglige ledelse og administration i 2023 

Palle Thomsen stopper i jobbet som forbundssekretær pr. 1. marts 2023, og det er besluttet at 

ansætte Mikkel Bonnesen som forbundssekretær pr. 1. januar 2023, hvorved der vil være en 

periode til oplæring og overlevering af opgaver. 

Der blev taget hul på drøftelsen af, hvad der er behov for af ændringer/ nye ressourcer til ad-

ministration og kommunikation; her specifikt til kommunikationsområdet. 

Der blev skitseret en model med en kombination af ansættelse af en medarbejder og benyttelse 

af DIF forbunds-PR, der betaler 50 % af udgifterne for opgaver, de løser. 

Det blev aftalt at arbejde videre med denne model. 

Der vil blive afholdt en afskedsreception for Palle Thomsen 28. februar 2023. 

 

7. Kommende mødeaktiviteter 

 

7.1. Møde og julefrokost 7. december 2022 

Det blev aftalt at afholde kort møde til opfølgning på mødet i samarbejdsudvalget med efter-

følgende julefrokost 7. december med start kl. 17.00 i Brøndby eller i omegnen. 

 

7.2. Mødeplan og tidsplan for 2023 

Forslag til møde – og tidsplan for 2023; herunder tidsplan for kongressen blev vedtaget. 

 

7.3. Møde i samarbejdsudvalget 18.-19. november 2022 

Udkast til dagsorden og program blev godkendt. 



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

 

8.1. Budgetmøde i DIF 7.-8. oktober 2022 (digitalisering, grønt forbund) 

Budgetmødet var temaopdelt, hvor der bl.a. blev talt om digitalisering og grønt forbund. 

 

Digitalisering: Her har specialforbundene bl.a. mulighed for at få kortlagt forbundets nuvæ-

rende digitalisering og få rådgivning i forhold til, hvad der kan være passende at se på frem-

over – eventuelt i samarbejde med andre forbund. 

 

Grønt forbund: Kræver en lang række forhold, som DAI ikke opfylder p.t. eks.: Eget miljøko-

deks, incitamenter over for klubber om at agere miljøbevidst, anbefalinger til den enkelte udø-

ver, kontaktperson som klubberne kan henvende sig til, m.m. 

 

Spørgsmålet om digitalisering vil i første omgang være et administrativt anliggende med hen-

blik på at få undersøgt mulighederne. 

  

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

Der blev givet en kort orientering om dagsordenen. 

Fra forbundsledelsen deltager PH, PR, MD og EM. PT deltager som medlem af CSIT ExCom 

og Poul Sølvstein som medlem af arbejdsgruppen for senioridræt. 

 

 

Brøndby, den 15. november 2022 

Referent: Palle Thomsen 

 

 

 


