
Referat     Dansk Arbejder Idrætsforbund 
 

Møde Møde i forbundsledelsen 

Dato 7. december 2022 kl. 17.00 

Sted Restaurant Engtoftegård, Vestre Gade 32, 2605 Brøndby 

Deltagere Peer Huniche (PH), Sonja Søe Bergmann, Peter Rasmussen (PR),  

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

Aksel Tagmos (AT), Palle Thomsen (PT) 

Afbud fra  

Nyt møde 21. februar 2023 

 

1. Mødet åbnes; godkendelse af dagsordenen 

 

2. Tidligere møder 

2.1. Godkendelse af referat af møde i forbundsledelsen 1. november 2022 

2.2. Opfølgningsliste 

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

 

3. Økonomi 

3.1. Orientering og ansøgninger 

 

4. Indkomne punkter fra ansvarsområderne til drøftelse/behandling 

 

5. Øvrige punkter 

5.1. Kåring af Årets DAI’er og Kom ind i kampen. 

 

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

6.1. Indmeldelse af foreninger 

6.2. Udmeldelse af foreninger 

6.3. Personalesituationen (kommunikationsmedarbejder og konsulent til IFS) 

 

7. Kommende mødeaktiviteter 

7.1. Møde i forbundsledelsen 21. februar 2023 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Mødet åbnes; godkendelse af dagsordenen 

PH bød velkommen. 

 

2. Tidligere møder 

 

2.1. Godkendelse af referat af møde i forbundsledelsen 1. november 2022 

Godkendt. 

 

2.2. Opfølgningsliste 

Opfølgningslisten blev gennemgået. 

 

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

Samarbejdsudvalget kunne tilslutte sig forslaget om en alternativ organisering i tilfælde af, at 

regionens generalforsamling/ årsmøde ikke kan få valgt det nødvendige antal personer til at 

udgøre en bestyrelse/ regionsledelse. 

Problematikken om ledermangel i regionerne til bestyrelse/ regionsledelse fyldte meget på 

mødet. En god nyhed nu er, at Johanna Jakobsdottir bliver konstitueret som formand i DAI 

Region Hovedstaden pr. 1. januar 2023. 

På førstkommende møde i samarbejdsudvalget foreslås det at evaluere mødets form og indhold 

(få lavet en forventningsafstemning). 

 

3. Økonomi 

 

3.1. Orientering og ansøgninger 

Der forelå tidsplan for revision af årsregnskab 2022, hvori regnskabet skal underskrives 21. 

februar. Der er meddelt frister for afregninger for 2022. 

Der er ikke modtaget ansøgninger. 

 

4. Indkomne punkter fra ansvarsområderne til drøftelse/behandling 

Vil blive drøftet på næste møde 21. februar 2023. 

 

5. Øvrige punkter 

 

5.1. Kåring af Årets DAI’er og Kom ind i kampen 

Der forelå indstillinger til de to priser, og det blev besluttet, hvem der skal have hhv. prisen 

som ’Årets DAI’er’ og ’Kom ind i kampen’. Offentliggøres, når priserne uddeles.  

 

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

 

6.1. Indmeldelse af foreninger 

Hovedstaden: Hovedstadens Jernbane-Idræt 

Sjælland: Holeby Idrætsforening 

Syddanmark: Haarby Sporlaug 

Nordjylland: Krolf Sydthy 

 

6.2. Udmeldelse af foreninger 

Hovedstaden: Falkene 

Sjælland: Træningsfællesskabet American Style Bo 

Midtjylland: Bjerringbro Krolf Klub 

 

 



6.3. Personalesituationen 

Stillingsopslag på ny kommunikationsmedarbejder er sendt ud, og der vil blive afholdt ansæt-

telsessamtaler inden jul med henblik på ansættelse 1. februar. 

 

Per Godballe har opsagt sin stilling som idrætskonsulent for IFS pr. 31.12.2022. Stillingen vil 

blive slået op inden jul. 

 

Det konstateres, at der i den kommende tid sker en hel del personaleændringer. 

 

7. Kommende mødeaktiviteter 

 

7.1. Møde i forbundsledelsen 21. februar 2023 

Afholdes i Brøndby med start kl. 17.00. Et af dagsordenspunkterne er godkendelse og under-

skrift på årsregnskab for 2022. Et andet er projekt omkring rekruttering af frivillige. 

 

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

Intet. 

 

 

Brøndby, den 12. december 2022 

Referent: Palle Thomsen 

 

 

 

 


