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Åbning af mødet og godkendelse af dagsorden. 

Peer Huniche bød velkommen og dagsordenen blev godkendt. 

 

Status på strategiaftalen med DIF 

Palle Thomsen gennemgik i korte træk aftalens fire spor sammen med en status på, hvor langt vi er 

nået det første år. Der er givet en halvårs-status til DIF, og der skal i december afleveres en selveva-

luering til DIF, hvor der også er mulighed for at gøre opmærksom på eventuelle elementer i aftalen, 

som man ønsker ændret. 

 

Herefter gav de enkelte regioner en status: 

 

Nordjylland: Har godt gang i de idrætslige aktiviteter, men store udfordringer med at finde frivillige 

til det organisatoriske ledelsesarbejde. Der er udviklet en ny turneringsform for krolf med lokale 

turneringer, og har fortsat en almindelig turnering på regionsplan. Har desuden dart turnering, der 

køres over en Facebook side samt bowlingturnering. Har ikke længere fodbold. 

 

Sjælland: Har haft afholdt seminar med assistance fra DIF og har planer om at lave et opfølgende 

seminar i 2023. Det er vanskeligt med senior-idræt i regionen. 

 

Midtjylland: Har lokale stævner/turneringer i krolf (Ex. Kaffecup) og har i det hele taget fremgang i 

krolf. Der er indgået en del kommuneaftaler, og der arbejdes bl.a. med udvikling af studiebold og 

Roundnet. Har fokus på styrkelse af det frivillige arbejde. Alle plejehjem i Esbjerg kommune er 

blevet idræts-certificeret. 

 

Hovedstaden: Der har været afholdt møde om strategiaftalen, hvor alle udvalg blev bedt om at 

komme med skriftligt input til, hvad de ønsker af udviklingsindsatser. Der er bl.a. kommet forslag 

om fodboldturnering for gymnasier, tennis for juniorer, kurling og gå-fodbold for seniorer. Der re-

sterer forslag fra bowling og krolf. Når dette er i hus, vil der blive lavet en samlet handlingsplan. 

 

Syddanmark: Der er aktiviteter i krolf, senioridræt, studiebold, IFS og der vil eventuelt komme 

bowling. Alle plejehjem i Svendborg kommune er blevet idræts-certificeret. Studiebold starter op i 

december. Ny konsulent er godt i gang. Har ikke taget egentlig fat i strategiaftalen. 

 

 



Alternative organiseringsmuligheder i regionerne 

Der forelå forslag til alternative organiseringsmuligheder i det tilfælde, at det ikke kan lade sig gøre 

at vælge en regionsledelse som foreskrevet i regions vedtægter. 

 

De enkelte regioner gav indledningsvis en status: 

 

Nordjylland: Går efter at få valgt en regionsledelse og rette vedtægterne til således, at der kun skal 

vælges tre personer. 

Sjælland: Enig i, at det skitserede forslag om et forretningsudvalg som alternativ er en god løsning. 

Midtjylland: Tror lige nu på, at der kan vælges en ny regionsledelse i 2023. 

Hovedstaden: Har for øjeblikket et forretningsudvalg. Ledelsen har nogle særlige udfordringer med 

faciliteter i København. Skal finde en ny ”formand”, når Jan Ludvigsen stopper i december. 

Syddanmark: Kan ikke samle en regionsledelse. Er ved at lave en forretningsorden med beskrivelse 

af opgaver, der skal varetages af en regionsledelse. Finder forslaget om et forretningsudvalg godt. 

Ønsker, at man på tværs af regionerne sørger for at udveksle erfaringer. 

 

Konklusion: Alle regioner kan tilslutte sig forslaget om et forretningsudvalg som alternativ. Ved 

førstkommende regionsgeneralforsamling/ årsmøde kan der tilføjes følgende tekst under valg: 

 

I tilfælde af, at generalforsamlingen/ årsmødet ikke kan få valgt det nødvendige antal personer til at 

udgøre en bestyrelse/ regionsledelse, kan generalforsamlingen nedsætte et forretningsudvalg, der 

bemyndiges til at lede regionen samt disponere over regionens økonomi og som kan supplere sig 

med personer.    

 

Ændringer i den daglige ledelse og administration 

Palle Thomsen har sagt sin stilling op og går på efterløn 1. marts 2023. 

Mikkel Bonnesen er blevet ansat som ny forbundssekretær og starter i jobbet 1. januar 2023.  

Palle fungerer som forbundssekretær til 28. februar. 

Der bliver slået en stilling op som kommunikationsmedarbejder til besættelse snarest muligt i 2023. 

Der afholdes afskedsreception for Palle 28. februar 2023. 

 

Forbundets budget for 2023 

PT gennemgik forbundets 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 konsu-

lent samt, at der afholdes CSIT World Sports Games samt kongres i 2023. 

 

Det bemærkes, at det samlede administrationstilskud til regionerne sættes op fra 200.000 kr. til 

250.000 kr., hvorved der bliver et grundtilskud på 30.000 kr. til hver region i stedet for 20.000 kr. 

Dette skal være en tilskyndelse til og mulighed for, at der gives skattefri godtgørelser til regionsle-

delserne. 

Det blev bemærket, at krolf bruger en meget stor del af budgettet til idræt, hvorfor der på sigt skal 

være en bedre detaljering af, hvad beløbet budgetteres til at dække (kræver delbudgetter). 

 

Uddannelse / lederkurser (Region Nordjylland) 

Poul Sørensen trak punktet tilbage. 

 

Sonja Søe Bergmann orienterede om, at der arbejdes med et frivillig-projekt rettet mod rekruttering 

af frivillige til udviklingsopgaver. 



 

IFS – ansøgninger i regionerne (Region Nordjylland) 

Poul Sørensen henviste til en ansøgning til regionen fra IFS om at yde et tilskud på 5.000 kr. til del-

tagere i idrætsfestivalen i Vejle. Regionen har haft svært ved at forholde sig til en sådan ansøgning 

og ønsker ikke fremover at modtage sådanne ansøgninger. 

Efter en drøftelse blev det konkluderet, at ansøgningen, der var gået til alle regioner, var lagt ud 

som en mulighed for, at regionerne kunne give tilskud til deltagere fra regionen; dette også som 

opfølgning på tidligere drøftelser i samarbejdsudvalget. 

 

Bordet rundt med information fra regioner og forbund samt medarbejderrepræsentant 

Forbundet: I forhold til den årlige IFS – Idrætsfestival hænger økonomien kun samme, hvis der 

hentes ca. 225.000 kr. fra eksterne samarbejder og sponsorater. Deltagerbetalingen i 2023 vil blive 

sat lidt op men med hensyntagen til, at vi har med borgere at gøre, der kun har få midler. 

I øvrigt henvises der til referater af møder i forbundsledelsen. 

 

Senioridræt: Anette Schneider orienterede om, at det har været umuligt at samle et landsudvalg, 

hvorfor hun sammen med Birthe Henriksen vil lave en besøgsrunde i regionerne for at blive klogere 

på, hvad der sker  regionalt og, hvad der vil være behov for på landsplan. Man overvejer en anden 

lokation for Seniorcampen i 2023, eventuelt Fredericia Idrætscenter, for at se om det vil give delta-

gere fra andre steder end Sjælland. 

 

Region Sjælland: Omtalte dommerkurser i krolf og opstart af krolfturnering 2023. Har fået afslag 

fra forbundet på ansøgning om transporttilskud til deltagere i DM i krolf. Har foreslået, at kontin-

gentet hæves fra 600 kr. til 800 kr. pr. år og har modtaget svar fra forbundsledelsen om, at man fort-

sat ser et lavt kontingent og brugerbetaling for, hvad man deltager i. 

Samarbejdsudvalget var enigt i forbundsledelsens holdning til kontingent. 

 

Region Midtjylland: Vil besøge klubber, der ikke er med i krolfturneringen. Har en prioriteret opga-

ve i at få en regionsledelse på plads i 2023. Omtalte krolftur til Bornholm i 2023. 

 

Region Hovedstaden: Idrætsudvalgene fungerer godt og selvstændigt. Der er gennemført ca. 4.500 

fodboldkampe udendørs i 2022 med 350-400 7-mands hold. Der er 60 hold med i Futsalturneringen. 

Den 12. december er der årsmøde i fodbold, hvor Jan Ludvigsen, efter mere end 40 år, stopper som 

formand. Der er fundet en kandidat til formandsposten. 

 

Region Syddanmark: Det forløber stille og roligt i regionen. Der ligger en stor udfordring i at få 

sammensat en regionsledelse. 

 

Medarbejderrepræsentanten: Der er kommet to nye kolleger til og glædeligt, at der nu er en idræts-

konsulent til det almene idrætsarbejde i hver region. 

Man har været glad for at have Palle Thomsen som leder, og er meget tilfreds med, at Mikkel Bon-

nesen bliver den ny forbundssekretær. 

 

Tidsplan og mødeplan for 2023 og kongres 

Der forelå tidsplan og mødekalender for 2023 hen mod kongressen 11. november. 

Der blev sagt ok til møder i samarbejdsudvalget 16. maj og 3. oktober. 

 

Brøndby, den 30. november 2022 

Referent: Palle Thomsen 


