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Referat fra FU-møde den 9. februar 2009 Rigshospitalet. 
 
Deltagere: John Jensen (JJ), Gert Andersen (GA), Gitte M Nielsen (GMN), Jesper Iversen (JI) og 

Lars Hansen (LH). 
 
 
 

Dagsorden: 
 

1. Valg af ordstyrer. 
2. Godkendelse af referat fra den 9. oktober 2008. 
3. Økonomi 
4. Orientering fra formanden 

4.A. Mail fra Næstved Firmasport vedr. stavgang 
4.B. Evaluering af Sannie Kalktofts besøg   
4.C. Orientering vedr. DFIF. 
4.D. Nyt fra Landskredsen. 
4.E. Ski DM. 
4.F. Mødedatoer. 

5. Evt. 
 
 

1. John Jensen valgt. 
 

2. Godkendelse af referat fra den 9. oktober 2008. 
 
Godkendt. 
 
 
 

3. Økonomi. 
 
GA kunne berette, at vi går ud af året med et underskud på ca. kr. 4.000. GA har udarbejdet 
et budget for 2009 til årsmødet. I budgettet er der taget højde for ski DM, mødeaktivitet og 
kontingent til DNHL. 
Økonomioversigt og Budget blev godkendt. 
 

4. Orientering fra formanden. 
 



4.A.  JJ havde modtaget en mail fra Aja Andersen Næstved Firmasport vedr. tilmelding til 
Motionstouren i stavgang.  

  På baggrund af at IBBH er den eneste forening som har stavgang på programmet, er vi 
ikke interesseret i at deltage. JJ skriver til Aja.   

 
4.B. Vi var alle enige om , at de ting Jannie Kalktoft kunne bidrage med var noget vi vidste 

i forvejen. Vi må arbejde videre med vores projekter, så vi kan få mere i 
aktivitetstilskud. 

 
4.C.  DFIF afholder repræsentantskabsmøde i november i Middelfart, hvor der er 

besparelser på programmet grundet lavere tilskud fra Danspil, samt sammenlægningen 
af unionerne i København.  

 
4.D. Landskredsen afholder møde/seminar i Nyborg den 13. marts 2009 hvor GA deltager. 
  I april 2009 arrangere Landskredsen forårsstævne i bowling (med handicap) og 

indefodbold. 
  Landskredsen skal arrangere kegle DM i 2010. 
  Falck forventes at bibeholde deres medlemskab af Landskredsen. 
 
4.E. Der er pt. 21 deltagere til ski DM. Der er bestilt bus som kommer fra Sverige, da dette 

er billigst. De lidt lave deltagerantal kunne måske være blevet større hvis det tilskud 
som DHIF giver var tydeligere markeret i indbydelsen. 

  DHIF betaler tilmeldingsafgift for konkurrencerne, samt drikkevarer til maden i 
forbindelse med afslutningsfesten. 

  GA indkøber medaljer til hver disciplin i herre/dame/ungdomsrækken. 
  JJ foreslog at DHIF overrakte en gave til arrangørerne. Dette tages op på næste møde. 
  JJ foreslog at der blev afholdt en dansker aften. 
 
4.F. Årsmøde den 23. marts kl. 18.00 
  Bestyrelsesmøde den 23. marts kl. 16.00. 
  

5. Evt. 
 
5.A. Det besluttes at GMN og JI deler næste tilskud til indkøb af komputer. 
 
5.B. LH sender indberetningsskemaer ud til foreningerne, som får kr. 500,- hvis de svare 

tilbage indenfor deadline. I samme moment sendes indkaldelsen ud til årsmødet. 
  
  
  
 

Referent: Lars Hansen 
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