
Dansk Hospitalsidræt 

  Stiftet oktober 1975 
 

 

 

Referat fra repræsentantskabsmøde2011 

afholdt 16. marts på Rigshospitalet 
 

Deltagere: Gert Andersen Rigshospitalet, Lars Hansen, Gitte Nielsen, Freddy Ipsen 

og John Jensen Bispebjerg Hospital, Jesper Iversen Amager Hospital. Steen Poulsen 

og Morten Tybring Gentofte Hospital. 

 

 

1. Valg af dirigent 

 

Freddy Ipsen valgt. 

 

 

2. Godkendelse af protokol 

 Alle konstaterede at mødet var lovligt indvarslet. 

 Regnskab og budget var rettidigt sendt til respektive foreninger. 

 

 

3. Bestyrelsens beretning 

 

 Formand John Jensen fremførte bestyrelsens beretning og kunne meddele at 

der i 2010 igen var overholdt DFIF´s mødeforpligtigelser både på landsplan og 

regionalt. 

 I det forgangene år har der været deltagere med i De Nordiske Hospitalslege 

som Bispebjerg Hospital var arrangør af i København i maj måned. 

 Der blev afholdt Hospitalsgolf i Trelleborg ved Slagelse i september med et 

pænt antal tilmeldte deltagere. 

 Landskredsen afholdte det årlige landskredsstævne i oktober, hvor DHIF stod 

for både golf og badminton turneringen. Her var næsten halvdelen af 

deltagerne til aftenfesten fra Hospitalerne. 

 I slutningen af året har bestyrelsen, i samarbejde med Sannie Kalkerup fra 

DFIF, arbejdet på at afvikle en stor aktivitetsdag i Valby idrætsanlæg i maj 

2011, hvor der vil være mange alternative konkurrencer imellem hospitalerne i 

RegionH. 

 



Til slut takkede formanden resten af bestyrelsen for godt samarbejde og held 

lykke med fremtiden, da han ikke ønskede genvalg til bestyrelsen.   

  

 

 

 

4. Regnskab og budget 

  

 Gert Andersen fremlagde regnskabet med vedlagte noter. Revisor Freddy Ipsen 

berettede at bilag og bogføringen stemte overens og at det var et meget 

fyldestgørende regnskab. 

 Regnskab og budget blev enstemmigt vedtaget. 

  

 

5. Indkomne forslag 

 

 Der var ikke kommet nogen forslag fra medlemsforeningerne. 

 

6. Fastsættelse af kontingent 

 

 Kontingent er uændret kr. 0,- pr. år. 

  

 

7. Valg 

  

 Fomand for 2 år: Lars Hansen, Bispebjerg Hospital 

 

 Sekretær for 1 år: Jesper Iversen, Amager Hospital 

  

 Bestyrelsesmedlem for 2 år: Gitte M. Nielsen, Bispebjerg Hospital 

 

 Bestyrelsesmedlem for 2 år: Steen Poulsen, Gentofte Hospital 

 

 Revisor 1 år: Freddy Ipsen, Bispebjerg Hospital (genvalgt) 

 

 Revisorsuppleant: Vakant 

 

 DHIF´s repræsentant i DNHL´s præsidium: Lars Hansen, Bispebjerg Hospital 

 

 

 



8. Eventuelt 

 

Gert Andersen takkede John Jensen for sit store arbejde igennem mange år i 

DHIF og overrakte en velfortjent præsent. 

Steen Poulsen fra Gentofte blev ligeledes budt velkommen til det nye 

bestyrelsesarbejde, hvor Steen det første år skal lære om forretningsgange 

m.m. 

Der blev igen opfordret til at tilmelde sig DM på ski den 13.-17. april i Norge. 

Formanden afsluttede møde og takkede for deltagelsen til de fremmødte. 

 

 

Referent: Lars Hansen 

 
 


