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Referat fra FU-møde den 12. oktober 2009 Rigshospitalet. 

 
Deltagere: John Jensen (JJ), Gert Andersen (GA), Gitte M. Nielsen (GMN) og Lars Hansen (LH). 

 

Afbud: Jesper Iversen (JI) 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af ordstyrer. 

2. Godkendelse af referat fra den 27. maj 2009. 

3. Økonomi 

4. Orientering 

5. Evt. 

 

 

1. John Jensen valgt. 

 

2. Godkendelse af referat fra den 27. maj 2009. 

 

Godkendt. 

 

3. Økonomi. 

 

GA beklagede den manglende resultatopgørelse som vi plejer at få men det kunne af  

tekniske årsager ikke lade sig gøre.  

GA oplyste at DM i golf kun kostede DHIF kr. 300,- til medaljer. GA forventer vi går ud af 

året med et lille underskud. 

 

4. Orientering 

 

JI  har den 17. august deltaget i mødet med Firmaidræt Region Hovedstaden. Et af emnerne 

var omkring ansættelse af en 20 timers ”firmasælger”, hvor der igen er indkaldt til møde, 

hvor JJ eller JI deltager. 

 

Hospitals mesterskaberne i Golf var der 32 deltagere. GA kunne berette at det var et godt 

arrangement som vil blive afholdt igen næste år den 11. september. Flere goldklubber har 

givet DHIF et tilbud på baner. Vi tager problematikken omkring tilskud til arrangementet op 

i løbet af foråret.  GA har en plan om en løbende turnering og på sigt skal være på landsplan. 

 



 

Landskredsstævnet den 24. – 25. oktober er der udsendt program. DHIF står for planlægning 

af badmintonturneringen ved Martin og Robert Bøttern. IBBH stiller med 45 deltagere. 

 

DNHL kongres afvikles i København den 21. november på Bispebjerg Hospital. Dagsorden 

og nye forslag er sendt ud. DHIF mener ikke at DNHL´s håndtering af forslag er helt efter 

vedtægterne.  

 

Den 13.- 15. november er der repræsentantskabsmøde i DFIF, hvor JJ og GA deltager for 

DHIF.  

 

LH orienterede om DNHL 2010, hvor regionen havde doneret kr. 100.000 som IBBH vil 

bruge til at fordele mellem Regionens hospitaler for at få så mange nye med som muligt. 

LH orienterede kort hvor langt projektet var d.d. 

 

 

5. Evt. 
Ny mødedato bliver tirsdag den 2. februar 2010 kl. 16.15 på Rigshospitalet. 

 

 

 

 

Referent: Lars Hansen 

 
 


