
 

Referat fra evalueringsmøde og bestyrelsesmøde den 25.maj 2011 IBBH `s 

klubhus. 

Deltagere: Gert Andersen, Lars Hansen, Gitte M Nielsen og Jesper Iversen 

Gæster: Sannie Kalkerup og Lone Strecker 

Afbud: Sten Poulsen 

Dagsorden: 

1. Evaluering af aktivitetsdagen 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

3. Økonomi 

4. Evaluering af ski DM 

5. DM i golf 

6. Hvad skal der ske med alle vores nye kontakter i RegionH? 

7. Mødeaktivitet 

8. Evt.  

9. Ny mødedato  

Referat: 

1. Evaluering.  Næste år skal opslagene (indbydelserne) ud tidligere, og man skal tilmeldelse 

sig via vores hjemmeside og får svar retur fra os, om at man er tilmeldt. Pointsystemet og 

regelsættet må justeres 

DFIF´s instruktør skal sende instruktionerne for de forskellige poster til os i forvejen, så vi 

har et overblik over, hvor mange hjælpere der er brug for. Sannie foreslog, at man evt. 

honorerede hjælpere med vin eller håndklæder. 

Vi var enige om, at Valby Idrætspark var et rigtigt godt sted og at forplejningen var god, 

men mange af deltagerne kunne godt tænke sig lidt længere spisepause. 

Markant mange af deltagerne var positive omkring aktivitetsdagen og  ønsker at deltage til 

næste år. 

Der er indkøbt 3. stk. telte (pavillon), som IBBH opbevarer sammen med 20.stk 

håndklæder.  

2. Godkendt. 

3. Gert oplyste, at økonomien ser sund ud. Beholdningen er, efter at kontingentet til de 

Nordiske er betalt, på kr.47.190,84. 



4. Trods den manglende sne var det et hyggeligt og godt arrangement og Dansk Hosp. Har 

givet et tilskud på kr. 5.000. Der arbejdes på at finde en arrangør til 2013. 

5. Trelleborg golfklub den. 10.september. Gert er i gang med opslagene, der bliver sendt til 

hospitalerne og Region hovedstaden sidst på sommeren, omkring august. Tilskud bliver 

ligesom sidste år 

6. Lone og Sannie sender spørgeskemaerne til os, når de er færdige, og vi samler dem 

sammen med vores og laver en mail liste, så vi kan kontakte dem, som kan tænke sig at 

være hjælpere eller evt. bestyrelsesarbejde. 

7. Landskredsen: Gert oplyste, at landskredsens seminar blev aflyst pga. manglende 

tilslutning men afholdes i forbindelse med årsmøder. 

Emner: 

 Hvordan synliggør vi landskredsens aktiviteter og tilsluttede foreninger på den 

bedste måde 

 Regionale stævner. Hvor de første pladser bliver inviteret til stævnet. Dvs. 

deltagergebyret bliver betalt 

 Reklame for de andre foreningers stævner på foreningens hjemmeside. 

 Nyt navn og logo til landskredsen, Firmaidræt landskredsen. (skal nok vedtages på 

næste årsmøde) 

 Landskredsstævne i Fredericia 29.-30. Oktober 2011. 

Regionhovedstaden Der er møde den. 7.juni 2011 i Helsingør, Gitte og Lars ser om en af 

dem har mulighed for at deltage.  

DFIF`s formandsmøde og andre møder deles mellem bestyrelsen, vi planlægger fra gang til 

gang.  

8. Gert er i gang med at revidere vores hjemmeside 

9. Næste møde onsdag d. 3. august 2011 kl. 16.15 i IBBH`s klubhus (nordre port, Bispebjerg 

hospital) 

 

 

Referent: Jesper Iversen  

         

 

 

 


