Dansk Hospitalsidræt bestyrelsesmøde d. 16/11-16.

Til stede: Lars Hansen, Gert Andersen, Steen Poulsen og Gitte Nielsen.
Afbud: Jesper Iversen.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkendelse af referat d. 18/3-16.
Økonomi.
Nyt fra Landskredsen.
Nyt fra Regionen.
Aktiviteter 2017.
Mødeaktiviteter i 2017.
IT-udstyr.
Gentofte-Herlev fusion.

1.

Referatet godkendt.

2.

Økonomien ser fin ud.

3.

Der var Årsmøde d. 4/3-16 i Fredericia.
Landskredsstævnet i oktober gik fint. Som noget nyt havde man
arrangeret byvandring, som havde fin deltagelse. Løberuten var ikke
markeret, hvilket betød at et par nye løbere løb forkert. Deltagere
forlod festen tidligt. Fine programmer, som anbefales at sende ud til
foreningerne før stævnet.

4.

Vi modtager ikke post fra Region Hovedstaden. Sannie Kalkerup er
blevet bedt om at sætte Lars på listen.
Regionen er ved at arrangere et Floorball-stævne, som vil blive
afholdt i Valbyhallen d. 29/4-17 kl 10-14. Hvert forbund skal stille
med minimum 2 hold. Pris 250,-kr/hold. DanskHosp betaler for
hospitalernes hold og vil desuden lave en T-shirt til holdene.
Invitationen vil komme på hjemmesiden. DanskHosp vil invitere
hospitalerne i regionen.
Næste møde i regionen er d. 16/3-17 kl. 18 i Hillerød.

5.

DanskHosp giver 15.000,-kr i tilskud til bussen. Skidagene afholdes
d. 4-9/4-17.

Meget få deltagere til golfstævnet 2016. Byder stævnet ud regionalt
i 2017.
Vi vil forsøge at lave en event i 2017: et smags-arrangement: øl,
vin, rom, lakrids eller andet.
Bike & Run d. 12/6-17.
Vi vil søge RegionHovedstaden om tilskud til Floorball og Bike &
Run.
6.

Bestyrelsesmøde d. 22/2-17 kl. 16.30.
Årsmøde d. 24/3-17 kl. 17.00.
Repræsentantskabsmøde DFIF d. 18-19/11-17 i Nyborg.

7.

Hvert bestyrelsesmedlem kan købe IT-udstyr for 5000,-kr inden d.
15/12-16. Scan/kopi af regning sendes til Lars OG Gert.

8.

Steen har haft møde med Herlev og HR-afdelingen angående fusion
af de 2 idrætsforeninger. Det er svært at gennemskue, hvordan
Herlev kører deres forening. Der arbejdes videre på fusionen. Man
arbejder på et aktivitetsbaseret tilskud.

Referent: Gitte Nielsen.

