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 7. marts 2015 kl. 11:00 i Fredericia Idrætscenter.
Deltagere:
Susanne Larsen
Morten Grejsler
Børge Heering
Per Svendson
Frantz Jønsson
Robert Hansen
Bo Ravn Bertelsen

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

Referent:

Finn Nielsen

Landskredskontoret

Afbud:

Gert Uffe Andersen
Lena Thomsen
Lars Martin Svendsen

Dansk Hospitalsidræt
Kommunernes Fritid- og Idrætsforbund
Arriva

Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat:
 Bestyrelsesmøde den 24. oktober 2014
Orientering bordet rundt
Økonomi
Kommende stævner / arrangementer
Handlingsplaner og markedsføringsstrategi
Årsmøde 2015
Øvrige sager (åben for tilføjelser)
Næste møde
Eventuelt
Susanne bød velkommen.
Godkendelse af dagsorden
Ingen bemærkninger.
Godkendelse af referat
B-møde 24. oktober 2014, godkendt og underskrevet af de tilstedeværende.
Orientering bordet rundt
Frantz:

Jernbanefritid har afholdt et fællesstævne den 28. februar i Nyborg/Odense med fest om
aftenen på DSBs kursusejendom Knudshoved i Nyborg.
Af sportsarrangementer var der badminton, bowling, bordtennis, terrænløb, indefodbold,
bridge, orienteringsløb, foto, skak og tennis.
Der deltog ca. 170 til stævnerne og 90 til aftenfesten.

e-mail: landskredsen@mail.dk

Hjemmeside: www.landskredsen.dk

Tennis er en ny idrætsgren i Jernbanefritid. Der deltog 9 spillere og til maj sender vi et hold på
4 spillere til USIC-mesterskaberne (europamesterskaber for jernbaneansatte) i Tyskland.
Jernbanefritid har nedlagt kegleafdelingen pga. for ringe deltagelse.
Jernbanefritid oplever stadig medlemsnedgang. Pr. 1.feb. 2015 er vi 2.455 medlemmer.
Nordisk samarbejde ved at være slut. Finland er stoppet. Svenskerne stopper til næste møde.
Norge er tilbage så kalder vi det landskamp.
Robert:

Politiet har afholdt Vinter-Cup i mountainbike. Der er 5 afdelinger vinteren igennem. Man
behøver ikke at deltage i alle 5 afdelinger.
Afholdt indefodbold i København. Aflysning af holdmesterskabet i badminton, prøver at
afholde det i Fredericia til november.

Børge:

Har deltaget i Jan Steffensens 25-års jubilæum. Har modtaget takkekort.
Deltager den 21. april i i brugerdialogmøde om bowling og kegler i Fredericia Idrætscenter.
Deltog i DFIFs visionsdag den 21. januar – referat fra mødet er udsendt.
Deltager i DFIFs Formandsmøde den 18. og 19. april som IMA.
Torvehallerne i Vejle har kontaktet Børge vedr. afholdelse af f.eks. Landskredsstævne. Har
hotelmulighed og idrætsfaciliteter. Ikke interesant pt.
Børge følger op på salgsafdelingens månedsrapport ang. DLIF.
Deltager i Firmaidræt Open på Mors som IMA i bowling.

Morten:

Motionskampagnen ”30 min. om dagen” er sat i gang. Der vil blive kåret en ugevinder, den der
motionerer mest samt det skattecenter, der har flest deltagere. Holdkaptajnerne melder
tilbage med deres holds resultater.
Hvis andre Landsforeninger har lyst til at lave en tilsvarende event, så kontakt Morten.

Per:

Har afholdt badminton-mesterskab den 7. & 8. februar med 91 deltagere. Et lille fald i forhold
til 2014.
Skydeafdelingen har pt. ingen formand. De foreninger der har skydning, er indkaldt til møde i
marts. Mødet afholdes i Fredericia.
Mesterskabet i pistol i marts blev aflyst.
Medlemstallet går desværre nedad, pt. 1.326 medlemmer.

Susanne:

Der er udsendt flyers vedrørende Landskredsstævnet 25. og 25. oktober 2015.
Der har været afholdt indendørs fodboldstævne i Albertslund med 25 hold, i Nordjylland med
9 hold samt i Vejen med 20 hold.
Coop Alliancen afholder Landsmøde den 14. og 15. marts på Musholm Ferie – Sport –
Konference Korsør.

Bo:

Husk tilmelding/afmelding til Formandsmødet senest den 13. marts.
På Formandsmødet vil der være visionsdrøftelse, regnskab, budget og strategi 2015-2018.
Tæl skridt er kommet godt i gang.

Finn:

Arbejder videre med profiltøj.

Økonomi
Børge gennemgik regnskabet. Regnskabet taget til efterretning.
Kommende stævner / arrangementer
Robert:

Har mange arrangementer i løbet af året. Mange bliver udbudt til Landskredsens
medlemsforeninger. Deltagere herfra er meget velkommen.

Morten:

Afholder Idrætsdag i Odense. Der forventes ca. 3.000 deltagere samt 1.000 deltagere til
aftenfest.
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Per:

25. april pool i København, 7. juni golf i Assens, 28. juni minigolf i Esbjerg.

Susanne:

Coop Alliancen afholder udendørs fodboldstævne i Albertslund, Vejen og Aalborg den 14. juni
2015.
Coop Alliancen giver tilskud til deltagelse i Bike & Run Stafetten, Tæl skridt (til efteråret) og
Firmaidræt Open.

Finn:

Landskredsstævne 2015 afholdes den 24. og 25. oktober.
Fredericia Idrætscenter er bestilt, mere realistisk antal lokaler, med mulighed for plus/minus.
Hotel er bestilt.
Aktiviteter: Badminton, bowling, petanque, dart, indefodbold, kegler, golf, motionsløb og - som
nye aktiviteter - volleyball og indendørs cykling. Høvdingebold og zumba afholdes ikke.
Flyers er udsendt til Landsforeningerne og udsendes til Firmaidrætsforeningerne i
nærområdet efter Firmaidræt Open på Mors.
Hotel, golfbaner og musik er bestilt.
Der bliver udarbejdet et program af FL Sportmarketing som udleveres på dagen.

Handlingsplaner og markedsføringsstrategi
Finn udleverede de udarbejdede handlingsplaner for 2015.
Der var ingen bemærkninger til disse og de blev godkendt.
Orienterede om den aftale der var lavet med Pernille Aude, Salgsafdelingen i Forbundet. Hvis
der skal materiale med ud, når der besøges relevante virksomheder, så sendes foreningens
folder m.m. til Pernille. Salgsafdelingen tager så dette materiale med ud.
Der arbejdes på at lave en fælles flyers for Landskredsen. Kontakt Landskredskontoret så
tidligt som muligt, hvis I har et stævne der skal på denne flyers. Flyers forventes udarbejdet 2
gange årligt (primo og medio).
Det forventes at Landsforeningerne gør en aktiv indsats for at promovere Landskredsstævnet.
Landskredsen er nu på Facebook, så giv Landskredskontoret besked om de stævner i
ønsker at få på Facebook.
FU arbejder videre med strategien.
Årsmøde
Finn gennemgik årsmødet.
Bo foreslås som dirigent.
Beretning fremlægges af Susanne.
Regnskab og budget fremlægges af Børge.
Der er ikke indkommet nogle forslag.
Indsættelse af foreninger: Alle fortsætter.
Valg: Susanne og Per vil gerne forsætte.
Revisor: Poul Munk genopstiller ikke – forslag: Knud Peer Andersen, Coop Alliancen.
Revisorsuppleant: Forslag Jan Brogaard, Coop Alliancen.
Øvrige sager (åben for tilføjelser)
Ingen bemærkninger
Næste møde
Afholdes den 23. oktober 2015 kl. 19:30 på Hotel Fredericia.
Spisning starter kl. 17:30 samme sted.
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Eventuelt
Børge:

DHIF har 40-års jubilæum den 5. maj 2015
DLIF har 60-års jubilæum november 2016

Frantz:

Jernbanefritid har jubilæum i januar 2016

Per:

Posten har 70-års jubilæum den 13. februar 2016

________________
Per Svendson

__________________
Susanne Larsen

_________________
Børge Heering

________________
Gert Uffe Andersen

__________________
Robert Hansen

_________________
Lena Thomsen

Set:
__________________
Lars Martin Svendsen

__________________
Frantz Jønsson

_________________
Morten Grejsler
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