
 

Referat fra FU-møde den 24
 
Deltagere: John Jensen (JJ), Gert A

Lars Hansen (LH). 
 

Dagsorden: 
 

1. Valg af ordstyrer. 
2. Godkendelse af refera
3. Økonomi 
4. Orientering fra forma

4.A. Værgekampagne
4.B. DHL stafetten Kø
4.C. DHL stafetten År
4.D. Danske mestersk
4.E. Landskredsstævn
4.F. Orientering fra F

5. Ny mødedato. 
6. Evt. 

 
1. John Jensen valgt 
2. Godkendelse af referat fr

 
Godkendt. 
 

3. Økonomi. 
 

GA udleverede en økonom
kr. 3.910,66. 
 
 

4. Orientering fra formande
 

4.A.  Alle er i gang med at
udleveret. Vi skal hu
formidle tilbud m.m.

 
4.B.  JJ vil uddele vores f

mail til regionskonta
 
4.C.   JJ vil kontakte Atlet

evt. også kunne få no
DANSK HOSPITALSIDRÆT
Sekretær Lars G. Hansen 
Bispebjerg Hospital, Portørkorpset 
Bispebjerg Bakke 23 
2400 København NV 
Tlf. 35 31 34 55  
Email: LH07@bbh.regionh.dk 
 
 

. juni Bispebjerg Hospital. 

ndersen (GA), Jesper Iversen (JI), Gitte M Nielsen (GMN) og 

t fra den 6. marts 2008. 

nden 
 af nye foreninger 
benhavn 
hus 
aber på ski 
et i Fredericia 25.-26. oktober 2008.  
alun. 

a den 6. marts 2008. 

ioversigt, hvor det fremgik at der var et lille underskud for året på 

n. 

 kontakte Hospitalerne udfra den liste som hver især har fået 
ske at få mailadresser på kontaktpersoner, da det er lettere at 
 fra DHIF.   

oldere ved regionens deltagelse i DHL stafetten. LH sender via 
kt personerne..  

ikklubben i Århus for at høre hvornår Hospitalerne deltager, så de 
get materiale.  

 



 

4.D. De danske ski mesterskaber som skal afvikles den 1.-5. april på Beitostøllen i Norge 
samtidig med de nordiske skidage. Når vi modtager tilmeldingsblanket fra Gjøvik 
sygehus, skal der laves en fælles indbydelse til de danske foreninger. 

 
4.E. Landskredsstævnet i Fredericia afholdes den 25.-26. oktober. DHIF beslutter at give 

aktivitetstilskud på kr. 85,- pr aktivitet. Invitation og tilmelding ligger på 
hjemmesiden. 

 
4. F. Bispebjerg deltagerne kunne berette at der var ca. 700 deltagere og vejret var 

fantastisk flot. Selve stævne og de socialarrangementer var lidt under middel. Vi ser 
frem til en bedre deltagelse i 2010 i København.   

  
5. Ny mødedato 

 
Næste møde tirsdag den 16. september kl. 16.30 på Rigshospitalet. JJ inviterer Sannie 
Kalkerup fra DFIF. 
 

6. Evt. 
  
 GA er i gang med at arrangere DM i golf. 
 DM i gokart bliver først til efteråret. GA er tovholder. 
 

Referent: Lars Hansen 
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