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Referat fra Repræsentantskabsmøde 2009 
Afholdt den 23. marts på Rigshospitalet 

 
Deltagere: John Jensen , Gitte M Nielsen og Lars Hansen Bispebjerg Hospital, Jesper Iversen 

Amager Hospital, Gert Andersen Rigshospitalet, Steen Poulsen og Henriette Kristensen 
Gentofte Hospital.. 

 
 
Formand John Jensen bød alle velkommen og især til Steen og Henriette fra Gentofte Hospital som 
deltog for første gang. Herefter blev dagsordenen oplæst. 
 
Dagsorden: 

 
1. Valg af dirigent 
2. Godkendelse af protokol 
3. bestyrelsens beretning 
4. Regnskab og budget (udsendes senere) 
5. Indkomne forslag 
6. Fastsættelse af kontingent 
7. Valg 
8. Eventuelt 

 
 

1. Lars Hansen valgt. 
 

2. Det blev vedtaget at lægge alle referater ud på hjemmesiden.  
 

3. Formand John Jensen fortalte om DHIF´s virke i 2008. 
DHIF var arrangør af Landskredsens repræsentantskabsmøde den 7.-8.. marts som blev 
afholdt på Rigshospitalet. 
DHIF har i forbindelse med en hvervekampagne udsendt en folder til samtlige Hospitaler i 
Danmark og efterfølgende fulgt op med telefonkontakt. Der blev også uddelt materiale i 
forbindelse med DHL stafetten i København. 
Vi har deltaget i Landskredsseminar i april måned, hvor Landskredsens fremtid var temaet. 
DHIF har været med til De Nordiske Hospitalslege i Falun (Sverige). Her var deltager 
antallet lidt skuffende kun 700 men vi håber naturligvis på mange flere deltagere når det er 
Bispebjerg Hospital som arrangere i maj 2010. 
Der har igen været Landskredsstævne i Fredericia den 25. – 26. oktober, hvor DHIF stod for 
badmintonturneringen. Her kun vi godt ønske flere deltagere fra hospitalerne. 



John Jensen og Lars Hansen har været til DNHL præsidiemøde i København den 3.- 5. 
oktober i København, hvor DNHL´s fremtid var på programmet. Et af de nye tiltag blev ny 
webmaster ved Gert Andersen. 
DHIF arrangere DM i slalom og langrend i forbindelse med afvikling af Nordiske skidage 
på Beitostøllen i Norge fra den 1. – 5. april 2009. 

 Beretningen blev herefter taget til efterretning. 
 

4. Gert Andersen fremlagde regnskabet med vedlagte noter som viste et underskud på kr. 
4.270,83. Der var spørgsmål om hvor pengene kom fra, da der ikke var nogen kontingent 
indtægt. Hertil svarede Gert, at vi lever af aktivitetstilskud for de indberetningsskemaer som 
hver enkelt foreningen skal udfylde og udtrykte vigtigheden i at foreningerne for dem sendt 
til DHIF. 
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 
Budgettet som kun er retvissende blev ligeledes godkendt. 

  
5. Ingen forslag 
 
6. Uændret kontingent. 

 
7. Der var genvalg til formanden John Jensen Bispebjerg Hospital, samt til bestyrelsesmedlem 

Gitte M. Nielsen Bispebjerg Hospital og Jesper Iversen Amager Hospital. 
Der var ligeledes genvalg af Revisor Freddy Ipsen Bispebjerg Hospital. 
Lars Hansen blev genvalgt til at repræsentere DHIF i DNHL´s præsidium. 
Steen og Henriette blev opfordret til at lade sig opstille i bestyrelsen, men de ville gerne 
vente til de har fået styr på deres egen forening. 
 

 8.  Der blev fortalt om organisationen DNHL og om de kommende arrangementer. 
Formand John Jensen takkede dirigenten for god ledelse af repræsentantskabsmødet og 
takkede de fremmødte for et godt møde.  
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