Referat fra bestyrelsesmøde den 11.januar på Gentofte hospital.
Deltager: Gert Andersen (GA), Lars Hansen(LH), Gitte M Nielsen(GMN), Sten Poulsen(SP) og Jesper
Iversen(JI).

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkendelse af referat fra den 15. november 2011
Økonomi, Årsregnskab 2011 samt budget 2012
Nyt fra landskredsen GA
Nyt fra Firmaidræt Region H. LH og GMN
Aktivitetsdag 2012
Repræsentantskabsmøde 2012
Evt.
Ny mødedato

Referat:
1. Referat godkendt
2. GA oplyste at Region Hovedstaden har indbetalt deres tilskud til aktivitetsdagen 2011.
2011`s urevideret resultatopgørelse blev fremlagt og budget for 2012 bliver fremsendt til
bestyrelsen ca. en uge før repræsentantskabsmødet.
3. GA deltagere i mødet i weekenden den 27-29. i Fredericia.
Landskredsen mister kr. 90,000. i støtte fra DFIF. Landskredsen vil fremover arbejde på at afholde
regionale stævner.
4. LH og GMN deltog i Firmaidræt region H`s møde i Køge den 24. november. Lone Strecker stopper
som sælger, Carsten Bo Pedersen og Keld Myhre er vores sælgere/konsulenter, vi vil prøve at
benytte dem til info og måske til at sparre med. Møde den 26. januar i Grøndalscentret, GMN
deltager.
5. LH har talt med T K – Hallen i Emdrup, hvor vi afholder vores aktivitetsdag den 24. maj fra kl. 17.00
til kl. 20.00. Lars bestiller instruktør og aktiviteter hos DHIF, og forespørger Bisbebjerg Hospital`s
køkken om køb af sandwich og vand. GA arbejder på opslag og sender til bestyrelsen, når forslaget
er udarbejdet, og vi skal havde det med ud med DFIF´s sælgere. Pris kr. 250,00 pr. hold (5

personer). Tilmelding fra 2. april til 7. maj. Tilmelding bliver bekræftet på programinfo
senest 16. maj. Vi søger igen i år tilskud fra Region Hovedstaden.
6. Repræsentantskabsmøde bliver afholdt på Rigshospitalets auditorium 4122, Blegdamsvej 9, 2100
København Ø. fredag den 9. marts kl. 17.30.
7. LH informerede om, at det snart var tid til indsendelse af indberetningsskemaer. GMN deltog i
DFIF`S repræsentantskabsmøde for Dansk Hosp. og for FSKBH. Hun informerede om mødet og valg.
8. Dato for næste møde bliver aftalt i forbindelse med repræsentantskabsmødet den 9. marts.

Referent: Jesper Iversen

