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Genforeningspladsen, Nordvest, København
Rita Mortensen, IF 32 Motion og Trivsel
Ann Larsen, Ølstykke Krolf
Else Christensen, Øbro Motion
Anny Tornqvist, Øbro Motion
Elin Iversen, Øbro Motion
Grethe Trap, Øbro Motion
Lasse Rydberg, Øbro Motion
Merete Brinck Lind, IMS
Anne-Lise Jensen, IMS
Anette Schneider
Lis Lunn
Hanne Foss
Erik Rasmussen
Konsulent: Poul Sølvstein
Der er serveret frokost og drikkevare

Forplejning
Dagsorden

1. Valg af dirigent
a. Valg af mødereferent
b. Valg af stemmeudvalg
2. Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af forretningsorden
3. Beretning
4. Regnskab for den forløbne periode
5. Godkendelse af rammebudget for de kommende sæsoner
6. Indkomne forslag
7. Valg
- Formand Anette Schneider, AIK Kbh.
- tre udvalgsmedlemmer
Lis Lunn – Frederiksund Gymnastikforening
Hanne Foss – AIK Kbh.
Vakant

8. Fremtidigt arbejde og evt.
Referat af mødet
Anette Schneider byder velkommen og gør opmærksom på en fejl i indbydelsen i forbindelse med
Hanne Foss tilhørsforhold. Fejlen vil blive rettet.
1. Valg af dirigent
Lasse Rydberg vælges som dirigent og forsamlingen er rettidigt indkaldt
Rita Mortensen beder om ordet og gør opmærksom på årsagen til den
a. Poul Sølvstein vælges som referent for mødet.
b. Det vurderes at et stemmeudvalg ikke er nødvendigt i forhold til forsamlingens størrelse.
Det forslås at der laves en kort præsentation af alle deltagere i forsamlingen.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendes af forsamlingen
NB. Der foreligger ikke en forretningsorden for udvalget
3. Beretning
Anette Schneider supplerede den udsendte beretning med en tak til de foreninger der altid er med
til at få DAI aktiviteter til at løbe af staben.
Senioridrætsudvalget er interesserede i at vide hvilke aktiviteter der udbydes i de forskellige
foreninger. Udvalget spørger om lov til at sende et spørgeskema ud i forhold til foreningernes
aktiviteter. Udvalget sender et sådan skema ud ved lejlighed.
Beretningen godkendes af forsamlingen
I forlængelse af beretningen blev der givet feedback på kurser:
Kurserne kan nogle gange være for komprimerede med for meget viden og der er ikke tid til at
skrive noget med ned. Der efterlyses noget på tekst fra kurserne. kommentarer støttes af flere
foreninger
Indbydelsen til DAI Senior-Camp skal sendes ud tidligere. Flere foreninger støtter ideen om, at
indbydelsen sendes ud meget tidligere i forhold til foreningernes årshjul mv.
Forsamlingen slår fast at juli og august er fine måneder for afholdes af en seniorcamp, hvis
indbydelsen er ude i god tid.
4. Regnskabet fremlægges forsamlingen som en orientering
Hvis foreninger er interesserede i priser for instruktører i forhold til selv at hyre dem, så
bedes de kontakte Senioridrætsudvalget Hovedstaden.

5. Rammebudget
Rammebudgettet godkendes af forsamlingen.
6. Indkomne forslag
Hvornår skal idrætsmødet afholdes? Det besluttes at Hovedstadens Senioridrætsudvalget
kommer med et forslag om afholdelse af idrætsmøde i februar hvert andet år (næste gang
februar 2017)
Punkt i forhold til regnskabsaflæggelse. Senioridrætsudvalget forslå af punktet slettes af
fremtidige dagsordner. Godkendes af forsamlingen.
7. Valg
Anette Schneider (AIK) genvælges som formand
Lis Lun (Frederikssund Gymnastikforening) genvælges som udvalgsmedlem
Hanne Foss (AIK) genvælges som udvalgsmedlem
Brita Foged (Øbro Motion) vælges som udvalgsmedlem
Johanne Jakobsdottir (Tapeten Ballerup) vælges som udvalgsmedlem
8. Fremtidigt arbejde og evt
Poul Sølvstein orienterer om klubliv.dk projektet.
Udvalget vil gerne i nærmere kontakt med foreningerne
Rygkursus af holdes i Glostrup her i efteråret 2015. kurset gennemføres
Der laves et nyt kursus i s-formstræning med mere tid til øvelser mv..
Foreningerne opfordrer til at kurser kunne ligge om lørdage.
Instruktørkurser. Evt. udbyde kurser til hjælpeinstruktører. Undervisning i anatomi og
generel undervisningslære.
Lasse Rydberg lukker mødet og Anette Schneider siger tak til alle for fremmødet.
V/Poul Sølvstein

