Dansk Hospitalsidræt
Stiftet oktober 1975

Referat fra FU-møde den 16. september 2008 Bispebjerg Hospital.
Deltagere: John Jensen (JJ), Gert Andersen (GA), Gitte M Nielsen (GMN) og Lars Hansen (LH).
Afbud: Jesper Iversen (JI)
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Valg af ordstyrer.
Godkendelse af referat fra den 24. juni 2008.
Økonomi
Orientering fra formanden/bestyrelsen bl.a.
4.A. Gensidig orientering/spørgsmål til Sannie (DFIF)
4.B. DHL stafetten
4.C. Landskredsstævne i Fredericia
4.D. DNHL møde i København
4.E. Indbydelse til de danske mesterskab i ski
4.F. Eurofestivalen i Kroatien 2009
5. Ny mødedato.
6. Evt.
1. John Jensen valgt
2. Godkendelse af referat fra den 24. juni 2008.
Godkendt.
3. Økonomi.
GA udleverede en økonomioversigt, hvor det fremgik at der var et lille underskud for året på
kr. 2.610,96.

4. Orientering fra formanden.
4.A. Sannie Kalkerup fra DFIF og hendes afløser Peter Trolle var desværre forhindret i at
deltage..

4.B.

JJ har delt foldere ud i forbindelse med Regionh¨s deltagelse i DHL stafetten og haft
en god dialog med Herlev og Bornholm. Mange vidste ikke at deres hospital havde en
idrætsforening.
LH foreslog at DHIF’s hjemmeside kunne være som link på regionens hjemmeside..

4.C.

GA tager til møde i Landskredsen. Martin og Robert Bøttern fra IBBH er ansvarlig
for badmintonturneringen.
IBBH stille med 36 deltagere og Rigshospitalet har også et par deltagere.

4.D. JJ og LH deltager i DNHL’s præsidiemøde i København den 3.-5. oktober, hvor der
skal diskuteres DNHL’s fremtid .
4.E. Vi anvender priser m.m. via invitationen fra Gjøvik og laver en indbydelse ved næste
møde. JJ undersøger om DFIF tilskud i forbindelse med at arrangere DM i udlandet
samt afholdelse af møder.
4. F. IBBH deltager i eurofestivalen i Kroatien og vælger at flyve derned.
5. Ny mødedato
Næste møde torsdag den 9. oktober kl. 16.30 på Rigshospitalet. JJ inviterer igen Sannie
Kalkerup fra DFIF.
6. Evt.
GA orientere at DM i golf blev aflyst, da det faldt sammen med et andet stort golfstævne.
DM i gokart afventer.
Finn Nielsen afgår som formand i Landskredsen ved næste landsmøde. Landskredsen har et
nyt emne på bedding.
Der er nedsat en arbejdsgruppe vedr. Firmafestivalen i Odense 2010 for at få flere deltagere
med.
Landskredsen vil ansøge om at afvikle DM i kegler 2010.
Landskredsens årsmøde bliver den 13. marts 2009 i Nyborg.
Den 14. marts 2009 vil der blive afholdt kursusvirksomhed/seminar i Nyborg for
Landskredsen.
I april 2009 vil landskredsen forsøge at afvikle et bowling og futsalstævne i Fredericia for at
få flere aktivitetstilbud for medlemsforeningerne.
Landskredsens nyhedsbrev linkes videre til DHIF’s hjemmeside. GA opfordre til at man
husker at sende relevante nyheder videre så det kan komme hjemmesiden.

Referent: Lars Hansen

