Foreninger:
- Coop Alliancen
- Dansk Levnedsmiddel
Idrætsforbund
- Jernbanefritid
- Postens Idrætsog Fritidsforbund
- Skat Fritid & Idræt
- Dansk Hospitalsidræt
- Kommunernes Fritidsog Idrætsforbund
- Dansk
Politiidrætsforbund
- Arriva IF

Referat fra bestyrelsesmøde den 3. marts 2018 kl. 11:00 på Hotel Fredericia.
Deltagere:
Susanne Larsen
Morten Grejsler
Børge Heering
Per Svendson
Robert Hansen
Jan Eskildsen
Bo Ravn Bertelsen

Coop Alliancen
Skat Fritid og Idræt
Dansk Levnedsmiddel Idrætsforbund
Postens Idræts- og Fritidsforbund
Dansk Politi Idrætsforbund
Jernbanefritid
Dansk Firmaidrætsforbund

Referent:

Finn Nielsen

Landskredskontoret

Afbud:

Gert Uffe Andersen
Lena Thomsen

Dansk Hospitalsidræt
Kommunernes Fritid- og Idrætsforbund

Uden afbud: Lars Martin Svendsen

Arriva

Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat:
 Bestyrelsesmøde den 27. oktober 2017
Orientering bordet rundt
Økonomi
Landskredsstævne 2018
Årsmøde 2018
Næste møde
 Bestyrelsesmøde 26. oktober 2018
 FU-møde 25. maj 2018
Eventuelt
Susanne bød velkommen.
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
Godkendelse af referat
B-møde 27. oktober 2017, godkendt og underskrevet af de tilstedeværende.
Orientering bordet rundt
Jan:
Siden sidste møde i oktober har vi afholdt Repræsentantskabsmøde i Jernbanefritid.
Som nævnt på sidste bestyrelsesmøde, fremsatte bestyrelsen to forslag.
Det ene som skulle gøre det muligt, at børn af ansatte kan forblive medlem af Jernbanefritid,
også efter de er fyldt 21 år, og at fraskilte ægtefæller til ansatte kunne forblive medlem.

e-mail: landskredsen@mail.dk

Hjemmeside: www.landskredsen.dk

Det andet forslag var, at formanden ikke nødvendigvis skal være ansat i et af
jernbaneselskaberne.
Det andet forslag gav en del debat, men begge forslag blev vedtaget.
Hele bestyrelsen, ud over kassereren, blev genvalgt.
Som ny kasserer blev Liv Christensen valgt. Dette har været planlagt de sidste 2 år.
Børge:

IM udvalget har haft møde med direktøren for Kommunikationsafdelingen, om kommunikation
til stævner.
Der var drøftelse af markedsføring omkring Landskredsen.
Bike&Run stafetten og Rigtige Mænd materialet ønskes ud på landsforeningernes
hjemmesider.
Positiv overfor ideen, det gælder også omvendt for Landsforeningerne.
Der var en god debat om dette, men forventer det videre forløb.
Strategi 2022 holdspilsstrategi drøftes på et møde i den kommende uge.
Deltager i afskedsreception for Bent B. Jørgensen, Fredericia Idrætscenter, den 23. marts
2018.
DLIF årsmøde 16. marts i Vejle.

Morten:

Har afholdt motionskampagne i Skat med ca. 500 deltagere.
Andre Landsforeninger må gerne bruge konceptet, Morten sender konceptet til Finn.
Skatfritid har bevilget tilskud til Firmaidræt Open
Skat Fritid forventer org. ændringer.

Per:

3. og 4. februar blev der afholdt FM i badminton med Aabenraa som arrangør,
spillestedet var Grænsehallerne i Kruså. Der var 75 deltagere som spillede 147 kampe.
17. februar blev der afholdt Delegeretmøde i Horsens, hvor der var tilmeldt repræsentanter fra
14 af 32 foreninger.
Det var et stille møde uden de større diskussioner. Kegler og 50 meter skydning blev nedlagt
som aktivitet.
Største udfordring foruden vores faldende medlemstal er udsendelse af Nyhedsbrevet to
gange årligt til samtlige vores medlemmer.
Det har PostNord indtil videre gjort uden beregning, men nu er kassen lukket, så PIF skal selv
gøre dette fremadrettet.
Indtil videre skal de enkelte foreningsformænd sørge for, at Nyhedsbrevet kommer frem til
egne medlemmer, så det er spændende om dette bliver en succes.
Fra Dansk Firmaidrætsforbund deltog Peder Bisgaard og fra Landskredsen deltog formand
Susanne Larsen.
3. marts afholdes FM i 15 meter skydning i Sønderborg.
27. maj afholdes Minigolf i Blåvand, og Landskredsens medlemmer inviteres til deltagelse.

Robert:

Vi har ikke haft nogen arrangementer i politiet siden mødet i oktober, hvor jeg fik nævnt alle
årets arrangementer i 2017.

Landskredsen www.landskredsen.dk
Medlem af Dansk Firmaidrætsforbund

Side 2 af 4

Susanne:
Har afholdt 3 indendørs fodboldstævner i Albertslund, Vejen og Aalborg.
Har deltaget i Dansk Firmaidrætsforbunds Events seminar den 3. februar.
Har deltaget i Postens Idræts- og Fritidsforbunds delegeretmøde den 17. februar.
Coop Alliancen afholder Landsmøde 10. – 11. marts på Musholm.
Deltager i Firmaidræt Fyns årsmøde 14. marts i Otterup.
Coop Alliancen holder familie stævne i Kruså den 2. – 3. juni.
Coop Alliancen afholder bowling stævne den 21. april i Aalborg.
Coop Alliancen er tilmeldt alle 4 kampagner i ”tæl skridt”, den første er løbet af stablen.
Coop Alliancens medlemsforening B1978 har jubilæum den 16. juni i. Festen afholdes i
Rødovre, hvor jeg deltager.
Deltagere i Formandsmødet til april.
Bo Ravn:

Opfordrede foreningerne til at tilmelde sig siden ”sparringsgruppe for firmaidrætsforeningerne”
på Facebook. Her bliver der jævnligt lagt gode historier ud som inspiration til foreningerne, og
her kan man drøfte og få hjælp til mange ting i foreningen fra andre frivillige i Firmaidrætten.
Tilmeldingen til Rigtige Mænd løbet er nu åbnet. I må meget gerne gøre reklame for det, så
der kommer mange hold til de lokale løb. I år foregår løbet på Fars dag/grundlovsdag den 5.
juni 2018.
Jeg håber, at I har fået brugt jeres gavekort til Firmaidræt Open. I må også meget gerne gøre
reklame for arrangementet, så vi kan få flest muligt til Århus den 1-3 juni 2018.
Bo Ravn fortalte på sidste bestyrelsesmøde om muligheden for at få en mentor i
firmaidrætten. Han bad igen foreningerne drøfte initiativet med de frivillige hjemme i
foreningen. Læs mere om mentor-ordningen på https://www.firmaidraet.dk/forening/hjaelp-fraforbundet/mentorordning/
Der kommer en lokalforeningspulje, der kan være med til at løfte jeres aktiviteter i
foreningerne. Midlerne kommer fra spillehalspuljen, og vil give gode muligheder for at søge
tilskud til aktiviteter. Det er ikke endeligt afklaret hvordan puljen vil fungere, men det kommer i
nærmeste fremtid.
Bo fortalte om folderen om inspirationskurser og foreningsudvikling, og bad landsforeningerne
overveje om der er noget, som de gerne vil i gang med i deres respektive bestyrelser.
https://www.firmaidraet.dk/media/2014/dansk-firmaidraetsforbund-kurser-for-foreningsledere2017.pdf

Finn:

Ingen bemærkninger.

Økonomi
Børge gennemgik regnskabet for 2017. Regnskabet taget til efterretning.
Børge gennemgik budget 2018. Taget til efterretning.
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Landskredsstævnet 2018
Finn:
Centeret er bestilt, hotel er bestilt, musik er bestilt – samme som 2017.
Golfbane: Taler med Günther.
Flyers udsendes ultimo marts.
Aktiviteter i 2018: Badminton, bowling, petanque, dart, golf, motionsløb, byvandring i
Fredericia. Prøver muligvis minigolf.
Der kommer ikke så mange til aftenfesten, da Hospitalerne ikke kan få hotelværelser på Hotel
Fredericia (udsolgt grundet kongres i byen). Bor 11 km fra hallen, og ønsker ikke at deltage i
aftenfesten – deltager igen i aftenfesten i 2019.
Bestyrelsen skal bo på ”Fuglsangcenteret” 2,5 km væk fra lørdag til søndag (hvis der bliver
ledige værelser på Hotel Fredericia står vi først til de ledige værelser).
Selve indbydelsen udsendes i juni til Landsforeningerne, sidste års deltagere samt
omkringliggende Firmaidrætsklubber.
Næste møder
Fu-møde den 25. maj 2018 i Fredericia Idrætscenter.
Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2018 kl. 20.30 på Hotel Fredericia.
Årsmøde den 2. marts 2019 kl. 13.30 i Fredericia Idrætscenter.
Eventuelt
Susanne:

Orienterede om forslaget fra Landskredsen til Repræsentantskabsmødet i Dansk
Firmaidrætsforbund om Landskredsens deltagelse og stemmeret til
Repræsentantskabsmøder og Formandsmøder.
Det blev vedtaget med over 2/3 flertal.
Den 6. januar 2020 har Landskredsen 20-års jubilæum.
Børge arbejder på et jubilæumsskrift.
Der arbejdes videre med afholdelse af jubilæet.
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