Dansk Hospitalsidræt
Stiftet oktober 1975

Referat fra FU-møde den 9. oktober 2008 Rigshospitalet.
Deltagere: John Jensen (JJ), Gert Andersen (GA), Gitte M Nielsen (GMN), Jesper Iversen (JI) og
Lars Hansen (LH).
Gæst: Sannie Kalketoft (DFIF)

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Valg af ordstyrer.
Godkendelse af referat fra den 16. september 2008.
Økonomi
Orientering fra formanden
4.A. DNHL møde i København
4.B. Indbydelse til de danske mesterskab på ski
4.C. Eurofestivalen i Kroatien 2009
5. Evt.

1. John Jensen valgt.
Mødet startede med en velkomst til Sanne Kalketoft fra DFIF, som var inviteret vedr.
tidligere spørgeskemaundersøgelse og interview.
Sannie kunne fortælle, at DFIF giver tilskud til venskabsbesøg og internationale
møder.
Vi kan ikke få tilskud til afvikling af DM på ski i udlandet.
Sannie foreslog at vi fik afholdt nogle enkeltdagsstævner, hvor man også kunne have
multimotion på programmet.
I forbindelse med foreningsudviklingsprojekt afholdes der lederkursus i 2009, som hun
anbefalede DHIF’s bestyrelse til at deltage I.
Vi fortalte Sannie om vores fremtidige projekter med at arrangere gokart, golf, DM på
ski og evt. multisportsarrangement.
2. Godkendelse af referat fra den 16. september 2008.
Godkendt.

3. Økonomi.
GA kunne berette, at der ikke var sket de store udsving i økonomien siden sidste møde.

4. Orientering fra formanden.
4.A. LH og JJ har været til præsidiemøde på Bispebjerg Hospital den 4. oktober, hvor der
blev diskuteret DNHL’s fremtidige arrangementer samt hjemmeside. Præsidiet så
DHIF’s flotte hjemmeside som de var mægtig begejstret for. GA er blevet tilbudt om
at lave en tilsvarene hjemmeside for DNHL.
LH forelagde status for DNHL 2010 i København. Næste kongres afholdes i
november måned 2009 i København.
4.B.

JJ laver udkast til en invitation vedr. afvikling af DM på ski den 1.-5. april på
Beitostøllen i Norge. DHIF vil give kr. 300,- i tilskud pr. deltager, DFIF giver kr.
150,- og DNHL giver NOK. 200,-. John sender udkast rundt til bestyrelsen.

4.C.

Næste eurosportsfestival afholdes i Kroatien fra den 17.-21. juni 2009. Vi beslutter
ikke at give tilskud endnu, da vi ikke kender deltagerantal samt hvorledes vores
økonomi ser ud.

5. Evt.
Intet.

Referent: Lars Hansen

