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

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2018 kl. 20:30 på Hotel Fredericia
Deltagere:
Susanne Larsen
Morten Grejsler
Børge Heering
Per Svendson
Gert Uffe Andersen
Robert Hansen
Jan Eskildsen
Bo Ravn Bertelsen

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

Referent:

Finn Nielsen

Landskredskontoret

Afbud:

Lena Thomsen

Kommunernes Fritid- og Idrætsforbund

Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat:
 Bestyrelsesmøde den 3. marts 2018
Orientering fra bestyrelsesmedlemmer, foreningskonsulenten og Landskredskontoret
Økonomi
Landskredsstævne 2018
Kommende stævner / arrangementer – slås sammen med punkt 3
Øvrige sager (åben for tilføjelser)
Næste møde
Eventuelt
Susanne bød velkommen.
Susanne takkede for gaven til sin fødselsdag.
Godkendelse af dagsorden
Ingen bemærkninger.
Godkendelse af referat
B-møde 3. marts 2018, godkendt og underskrevet af de tilstedeværende.
Orientering bordet rundt
Robert, Dansk Politi Idrætsforbund
Dansk Politi Idrætsforbund har i løbet af 2018 arrangeret og deltaget i følgende
idrætsarrangementer:
Europæiske politimesterskaber:
Håndbold – kvinder, triatlon, fodbold – mænd, cykling og maraton.

e-mail: landskredsen@mail.dk

Hjemmeside: www.landskredsen.dk

Danske politimesterskaber:
Badminton, skydning, bordtennis, håndbold, bowling, mountainbike, maraton, cykling, golf,
orienteringsløb, halvmaraton, fodbold, mix volleyball.
Mountainbike (5), orienteringsløb (11), golf (4), sprint, tennis, gokart (2), crossfit, løb,
(familieløb, lokale politi idrætsforeninger har på landsplan i årets løb arrangeret og afholdt
følgende arrangementer: Fodbold æresløb etc. (adskillige); tal i parentes angiver antallet af
arrangementer.
DPIF deltog i EPM fodbold kval. sidste efterår, hvor de tabte til Bulgarien på udebane. Altså
ingen dansk deltagelse ved finalerunden i år.
Desuden har bordtennisspillerne deltaget i en international polititurnering i Prag. En første og
en tredjeplads i single og vinder af holdturneringen.
Der har været o-løbslandskamp i forbindelse med vores DPM i orientering og sprint.
Badminton deltager i uofficiel EPM i Holland om en måned med i alt 16 deltagere.
Desuden var en delegation af skydeinteresserede inviteret til uofficiel landskamp mod
hollandske kolleger.
Alle arrangementer, som har været arrangeret i lokalt regi, har også været åbne for udefra
kommende deltagere. Især har deltagere fra Forsvaret deltaget i flere arrangementer.
Ole K. Jacobsen valgt til den centrale ledelse (Firmaidrætsudvalget).
Jan, Dansk Jernbanefritid
Har afholdt europæiske mesterskaber i Foto. Det blev afholdt i Maribo. Billederne derfra er i
vores blad, som I har fået et link til.
Har afholdt gruppespil i fodbold i Lalandia Rødby. Her deltog Indien, Schweiz, Norge og
Danmark. Indien og Schweiz gik videre til finalerunden i Frankrig i 2019.
I dagene 2.-3. november har vi dialogmøde med vores afdelingsledere og foreningsformænd.
Her vil vi se på vores økonomi og nye aktiviteter.
Bl.a. kommer Sannie Kalkerup fra Dansk Firmaidrætsforbund.
Dataloven har været svær, er næsten kommet igennem.
Bo Ravn: Har I problemer, så kontakt jeres foreningskonsulent.
Husk også at lave aftale med jeres databehandler. Gælder alle.
Kenneth Paulsen fra Jernbanefritid valgt til den centrale ledelse (Kollegamotionsudvalget).
Børge, Dansk Levnedsmiddel Idrætsforbund
Er ikke længere med i den centrale ledelse.
I de nye udvalg er næsten alle medlemmer nye.
Nye udvalg er: Firmaidrætsudvalg, Kollegamotionsudvalg og Kommunikationsudvalg.
Gert, Dansk Hospitalsidræt
Alt hvad Hospitalsidræt laver pt. går næsten galt – lokaler m.m.
Afholder DM på ski.
Hospitalsidræt vender frygtelig tilbage til næste år.
Morten, Skat Fritid og Idræt
Ligger meget underdrejet grundet nu 7 styrelser, der lige skal finde sit ståsted.
Enkelte styrelser vil selv afholde idrætsdage, men har ikke nået det i år.
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Per, Postens Idræts- og Fritidsforbund
PIF har afholdt mesterskaber i Fiskeri 30/9 med 24 deltagere og Bowling 6. & 7. oktober med
39 deltagere.
Susanne, Coop Alliancen
Svendborg Firma Sport har afholdt ES Cup fodbold- og rundboldstævne i samarbejde med
Dansk Firmaidrætsforbund 14. september 2018.
Har deltaget i det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Dansk Firmaidrætsforbund
25. august 2018.
Godt repræsentantskabsmøde med oprettelse af nye udvalg og udskiftning i nogle af
udvalgene.
Der var stor opbakning til Et sjovere Danmark i bevægelse og Strategi plan 2022. Træder i
kraft 1. januar 2019.
Der er afholdt bowling open i Glostrup Bowlingcenter for alle under Landskredsen 7. oktober
2018, der var også deltagere fra andre foreninger.
Coop Alliancen afholder indendørs fodboldstævner 3. februar 2019 i Vejen, Albertslund og
Nordjylland.
Deltager i Sparringscamp 17. november 2018 på Fænø-Sund Konference
Bo Ravn Bertelsen, foreningskonsulent
Bo orienterede om Lokalforeningspuljen. Søg om udstyr og kommunikation.
Orienterede om Sparringscamp, tilmelding er stadig muligt; send en mail til Sannie eller Bo.
Bo orienterede om arbejdspladsernes motionsdag.
Susanne: Tæl skridt ambassadørerne er også inviteret med til Sparringscamp.
Økonomi
Børge gennemgik regnskabet. Regnskabet taget til efterretning.
Gert: Nogle af aktiviteterne til Landskredsstævnet kan være billigere, (for at få flere til at
deltage i stævnet).
Der var en debat om dette, og om økonomien generelt.
Drøftes på kommende FU- og bestyrelsesmøder.
Landskredsstævnet 2018
Finn:
256 aktivitetsdeltagere plus 76 til aftenfesten.
Der er 131 deltagende personer; det er 26 mindre end sidste år, og 33 mindre end i 2016.
Dette skyldes, at hotellet har været udsolgt i over et år.
Glædeligt at SKAT deltager med 13 personer.
7 personer overnatter i hallen.
Der var tilmeldt 4 deltagere i dart fra Firmaidræt Tønder. Meget ærgerligt at dart blev aflyst.
Det er et fald i aktivitetsdeltagere på 60, samt et fald på 50 til aftenfesten.
Følgende aktiviteter gennemføres: Badminton, bowling, golf, motionsløb, petanque og ny
aktivitet minigolf
Tilbagegang i badminton på 8, dart på 61.
Lille fremgang i bowling på 10.
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Minigolf som ny aktivitet med 15 deltagere.
Status quo: Golf, motionsløb, petanque.
Følgende idrætsgrene bliver ikke gennemført grundet for få tilmeldinger: dart, floorball og
byvandring.
Aftenfesten: 1 musiker til kr. 4.500 – samme musiker som sidste år.
Indgangsbilletter er pakket og klar til udlevering. Dørmænd: Per og Morten.
T-shirts klar – blade klar.
Haltid er tilrettet.
Menu: Braiserede grillkøller, langtidsstegt oksefilet, 3 lækre salater, ristede
krydderurtekartofler, BBQ-sauce, brød, smør og dressing.
Alle priser er sat ned i forhold til 2017.
Hal og hotel er bestilt til 2019 og 2020.
Musik til 2020 (50-års jubilæum) er bestilt: Danseorkesteret Prime Time kr. 11.000 –
orkesteret er meget på vej op ad den danske dansescene.
Øvrige sager (åben for tilføjelser)
Susanne
Synes Landskredsen havde et godt årsmøde, med god debat.
Hvad med udvidelse af Landskredsen med koncerner.
Her tænkes bl.a. på Forsvaret, Falck, Salling Group, banker og mange flere.
Drøftes på kommende FU- og bestyrelsesmøder.
Godt ekstraordinært repræsentantskabsmøde.
Bo
Landskredsen får ny udviklingskonsulent, idet Torben Laursen overtager Landskredsen efter
Bo Ravn Bertelsen, der bl.a. får nyt område.
I henhold til den nye strategi, giver det mere tid til de enkelte foreninger.
Gældende fra 1. januar 2019.
Susanne
Tak til Bo Ravn Bertelsen for det store arbejde, du har lagt i Landskredsen.
Næste møder
FU-møde 18. januar 2019 i Fredericia Idrætscenter.
Bestyrelsesmøde den 2. marts 2019 kl. 11.00 Fredericia Idrætscenter.
Årsmøde 2. marts 2019 kl. 13.30 i Fredericia Idrætscenter.
Årsmødet starter med frokost kl. 12.30 i Fredericia Idrætscenter.
Evt. emner til efter Årsmødet drøftes på næste FU-møde, forslag modtages med glæde.
Eventuelt
Robert
Vi har tidligere talt om klatrevæg i Fredericia Idrætscenter i forbindelse med
Landskredsstævnet.
Finn
Fredericia Idrætscenter har pt. ingen klatrevæg, kommer måske igen.
Finn
Der blev udleveret T-shirts og aftenfestbilletter til de deltagende bestyrelsesmedlemmer.
Adresselisten for bestyrelse m.fl. blev gennemgået.
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________________
Per Svendson

__________________
Susanne Larsen

_________________
Børge Heering

________________
Gert Uffe Andersen

__________________
Robert Hansen

Set:
_________________
Lena Thomsen

__________________
Jan Eskildsen

_________________
Morten Grejsler
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