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Sådan bliver
I medlem af DAI

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND

Bliv en del af DAI-familien
Dansk Arbejder Idræt er et tilbud til alle, hvad enten I dyrker badminton, bowling, dart, futsal, indendørs- og udendørs fodbold, håndbold,
karate, tennis, walking, senioridræt, stolemotion, idræt for sindslidende,
boligidræt, familieidræt eller krolf, så er I velkomne i DAI. Vi værdsætter både konkurrencen i idrætten såvel som det sociale, som spiller en
stor rolle i de fleste af vores foreninger.

Om DAI
Dansk Arbejder Idrætsforbund er et af de største idrætsforbund
under Danmarks Idrætsforbund. DAI har over 800 medlemsforeninger med knap 130.000 medlemmer, fordelt over hele landet
og med et utal af idrætsgrene og aktiviteter.

Det er billigt

Der betales et årligt kontingent på kr. 600,-, som ordinær forening, d.v.s.
med mulighed for at deltage i alle aktiviteter. Som ordinært medlem af
DAI optages enhver idrætsforening, der anerkender
forbundets vedtægter og som opfylder betingelserne i DIF’s
lovregulativ. Som ordinært medlem af DAI, er foreningen dækket af
DIF’s kollektive forsikringsordning med Tryg. Se mere information om
denne aftale på www.idraettensforsikringer.dk.
Herudover er der mulighed for at blive optaget som ekstraordinært medlem, hvis man ikke har en forening med egen bestyrelse og vedtægter.
Det begrænser dog muligheden for at deltage i DAI’s aktiviteter.
Kontingent for ekstraordinære foreninger er også kr. 600,- pr. år.

Det kræver det af jer
Der er nogle krav til foreningen som skal være opfyldt inden man kan
blive medlem af DAI og efterfølgende blive godkendt af Danmarks
Idrætsforbund.

Hvis I vil starte en ny forening
•
•

•

Foreningen skal stiftes ved, at der indkaldes til en stiftende generalforsamling.
Her vælges en bestyrelse, vedtægter godkendes m.v. (Standardvedtægter kan hentes på www.dai-sport.dk, eller kontakt en af vores
konsulenter, som kan give råd og vejledning om oprettelse af en ny
forening)
Foreningen er herefter klar til at blive optaget i DAI og kan følge
trinene i ”Hvis I allerede er en forening”.
Krav til ny idrætsforening
• Foreningen skal have et idrætsligt formål.
• Der skal være mulighed for at foreningen kan optage
enhver person, der anerkender foreningens love og bestemmelser.
• Der skal afholdes generalforsamling, hvor medlemmerne
har mulighed for at komme til orde og få medindflydelse på
valg til bestyrelse m.v.
• Foreningens bestyrelse skal bestå af mindst 3 personer.
Normalt en formand, kasserer og et bestyrelsesmedlem.
• Medlemmerne betaler kontingent.

Hvis I allerede er en forening
•
•
•

DAI standardskema for optagelse af nye foreninger udfyldes med
foreningens navn, postmodtager, m.v.
Bagsiden udfyldes med foreningens bestyrelse, deres hverv, adresse,
tlf. m.v. (Skema kan hentes på www.dai-sport.dk)
Herefter fremsendes dette skema samt klubbens vedtægter til godkendelse i den lokale region (adresser findes på bagsiden af denne
folder)

Kontakt
Dansk Arbejder Idrætsforbund
Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20 - 2605 Brøndby
Tlf: 4326 2384 - Fax: 4326 2386 - E-mail: dai@dai-sport.dk
Besøg vores hjemmeside på www.dai-sport.dk, hvor I også finder
kontaktinformation på DAI’s idrætskonsulenter.
Region Hovedstaden
Rønnegade 9, 1. - 2100 København Ø. Tlf.: 3929 1211
Fax: 3929 2311.
E-mail: regionf-kbh@dai-sport.dk
Web: www.dai-hovedstaden.dk
Region Sjælland Regionsledelsen
Lis Lunn, tlf. 47315162
E-mail: lislunn@outlook.dk
Web: www.dai-sjaelland.dk
Region Syddanmark
Stadionvej 47, 1. - 5200 Odense V - Tlf: 6613 0525 - Fax: 6613 5525
E-mail: kontor@dai-syddanmark.dk
Web: www.dai-syddanmark.dk
Region Nordjylland
Idrætsanlægget - Åvej 25 - 9400 Nørresundby - Tlf: 9811 1711
Fax: 9811 1766
E-mail: post@dai-nordjylland.dk
Web: www.dai-nordjylland.dk
Region Midtjylland
Aase Klitte Holmgren
Gavnøvænget 25 – 8381 Tilst - Tlf. 2128 6005
E-mail: aaseklitteholmgren@gmail.com
Web: www.dai-midtjylland.dk

