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Referat fra FU-møde den 27. Maj 2009 Rigshospitalet. 
 
Deltagere: John Jensen (JJ), Gert Andersen (GA), Gitte M Nielsen (GMN), Jesper Iversen (JI) og 

Lars Hansen (LH). 
 
 
 

Dagsorden: 
 

1. Valg af ordstyrer. 
2. Godkendelse af referat fra den 23. marts 2009. 
3. Økonomi 
4. Orientering 
5. Evt. 

 
 

1. John Jensen valgt. 
 

2. Godkendelse af referat fra den 23. marts 2009. 
 
Godkendt. 

 
3. Økonomi. 

 
GA gav en kort information om DHIF´s økonomi, som kun lige køre rundt.  
 

4. Orientering 
 

JJ syntes det var positivt, at Gentofte Hospital deltog i årsmødet. 
 
DM ski var gået godt og deltagerne var meget glade. Vejret var og hele arrangementet må 
betragtes som en succes. 
 
JJ orienterede fra FU-mødet den 12. maj i Firmaidræt Region Hovedstaden, hvor 
vedtægterne blev vedtaget. Derudover skal der ansættes 2 ”Firmasælgere”. Næste møde er 
først til august. 
  
LH refererede kort fra formandsmødet den 18.-19. april i Nyborg. Især økonomien var i 
højsædet, da DFIF skal på slankekur efter færre indtægter fra Danske Spil.  

 



GA fortalte kort om Landskredsmødet, hvor der blev besluttet at afholde flere DM’er. 
Fremover vil Landskredsen selv afholde Årsmødet. 
I forbindelse med bestyrelsesmøder er der aftalt, at evt. emner som skal tages op på møder 
sendes ud inden mødet, for at spare tid. 
Der afholdes det årlige stævne den 24.-25. oktober i Fredericia. DHIF står for afvikling af 
badminton turneringen ved Robert og Martin Bøttern (IBBH). 
 
GA uddelte et udkast til folder om Hospitals Cup 2009 den 12. september med 
Rigshospitalet som arrangør i samarbejde med DHIF.  
 
JI fortalte at Amager Hospital er ved at arrangere en fodboldturnering i uge 34-35. Der 
kommer et oplæg senere. 

 
5. Evt. 

Gitte deltager til næste møde den 17. august i Firmaidræt Region Hovedstaden i Grøndal 
Centret. 
Næste bestyrelsesmøde i DHIF bliver den 1. september kl. 16.15 på Rigshospitalet såfremt 
der er behov. 

  
  
  
 

Referent: Lars Hansen 
 
 


