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Referat fra bestyrelsesmøde den 23. oktober 2015 kl. 19:30 på Hotel Fredericia.
Deltagere:

Referent:

Susanne Larsen
Morten Grejsler
Børge Heering
Per Svendson
Frantz Jønsson
Gert Uffe Andersen
Robert Hansen
Bo Ravn Bertelsen

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

Finn Nielsen

Landskredskontoret

Afbud:
Lena Thomsen
Uden afbud: Lars Martin Svendsen

Kommunernes Fritid- og Idrætsforbund
Arriva

Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat:
 Bestyrelsesmøde den 7. marts 2015
Orientering bordet rundt
Økonomi
Landskredsstævne 2015
Kommende stævner / arrangementer
Øvrige sager (åben for tilføjelser)
Næste møde
Eventuelt
Susanne bød velkommen.
Godkendelse af dagsorden
Ingen bemærkninger.
Godkendelse af referat
B-møde 7. marts 2015, godkendt og underskrevet af de tilstedeværende.
Orientering bordet rundt
Frantz:

Cykelafdelingen har deltaget i løb rundt i landet samt i Islev duatlon med 15 deltagere.
Der har været Jernbanemesterskaber i følgende discipliner: orienteringsløb, ½-marathon,
7-mands fodbold, skydning, golf, skak, foto og bridge.
Jernbanefritid har deltaget i USIC-mesterskaber (europamesterskaber for jernbanehold) i
tennis, Tyskland, med en 12. plads ud af 15. Golf i Frankrig 5. plads ud af 13.
Kegleafdelingen er nedlagt pga. for få deltagere, og badminton har aflyst et stævne af samme
årsag.

e-mail: landskredsen@mail.dk

Hjemmeside: www.landskredsen.dk

Jernbanefritid afholder repræsentantskabsmøde den 7. november 2015 på kursusstationen i
Nyborg. Susanne Larsen repræsenterer Landskredsen.
Frantz Jønsson har meddelt Jernbanefritids bestyrelse, at han ikke ønsker genvalg ved
repræsentantskabsmødet.
Franz deltager i Landskredsen til næste årsmøde, så må vi se, hvem der bliver repræsentant i
Landskredsen fremover.
Robert:

Har afholdt 35 arrangementer hvor alle kan deltage - absolut også Landskredsens
medlemmer.
Har afholdt 15 politimesterskaber.
Har deltaget i 4 nordiske mesterskaber bl.a. i Reykjavik med en samlet 2. plads samt 10
europæiske mesterskaber.

Gert:

Har afholdt DM i ski i Norge. Gert vandt 60+ rækken.
Ville afholde aktivitetsdag, men alt gik galt. Grus på banerne så de var ubrugelige,
arrangementet aflyst.
Har afholdt Hospitals Cup i golf den 5. september 2015 med 25 tilmeldte.

Morten:

Skat har afholdt Idrætsdag med 2.400 deltagere samt aftenfest med 800 deltagere i Marienlyst
Idrætscenter på Fyn.
Godt vejr samt fantastisk stemning.
Motionskampagnen ”30 min. om dagen” er afviklet med 1.000 deltagere. Der er blevet 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 FM i Havfiskeri søndag den 27. september hvor 2 både stævnede ud fra Vedbæk
Havn med 33 deltagere.
I weekenden den 3. og 4. oktober afholdtes mesterskab i bowling. Skuffende at kun 35
deltagere var tilmeldt – hvilket var et fald fra 58 året før.
Skal nævnes at ingen spillere fra Taastrup Bowling deltog.

Susanne:

Har deltaget i Firmaidræt Open i Rødovre.
Der har været afholdt Coop Open i Glostrup med 64 deltagere (fuldt hus). Glædeligt, at der
var flere deltagere fra Landskredsforeningerne samt fra andre Firmaidrætsforeninger.
Der deltog også 4 fra Coop Norge.

Bo:

Orienterede om Rollemodelforeninger; brug dem nu !
Der kan læses mere om Rollemodelforeningerne på Dansk Firmaidræts hjemmeside samt der
kommer artikler i ”Firmaidræt”.
Husk også af få det kommunikeret det ud til jeres medlemsforeninger.

Finn:

Orienterede om Fredericia Idrætscenter samt deres nyhedsbrev.

Økonomi
Børge gennemgik regnskabet. Regnskabet taget til efterretning.
Landskredsstævnet 2015
Finn:

Der er deltagere fra 1 ikke-Landskredsforening (Fåborg).
361 aktivitetsdeltagere plus 131 til aftenfesten.
Det er en stigning i aktivitetsdeltagere på 38, en nedgang på 4 deltagere til aftenfesten.
Tror, at den kun lille fremgang skyldes, at der har været afholdt Firmaidræt Open i København
og Eurosportfestival i Italien.
Øst for Storebælt deltager med 270 aktivitetsdelt. = 75 % - Vest 91 aktivitetsdelt.. = 25 %.
Følgende aktiviteter gennemføres: Badminton, bowling, dart, golf, motionsløb og petanque.
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Petanque foregår på grus P-pladsen ved Minibyen. Der er kun Coop deltagere, så de klarer
det hele selv (opmåling af baner, turneringplanlægning, stævneansvarlig, dommer m.m. samt
nedtagning af de brugte materialer).
Der er fremgang i følgende aktiviteter: Badminton, bowling – status quo for dart og petanque,
meget lille tilbagegang for golf og motionsløb.
Følgende idrætsgrene bliver ikke gennemført grundet for få tilmeldinger: Fodbold, volleyball,
kegler og indendørs cykling.
Aftenfesten: 1 musiker til kr. 4.500. Det bliver mest 80´er – 90’er musik.
Indgangsbilletter er pakket og klar til udlevering. Dørmænd: Morten og Per.
Dartbaner fra Forbundet. Er opsat.
Jeg har afbestilt hal 2, men udvidet haltid for badminton og bowling.
Alt er klar.
Børge:

Alle har betalt

Kommende stævner / arrangementer
Per:

Der afholdes mesterskab i billard den 14. og 15. november 2015 i Aalborg.
Postens Idræts- og Fritidsforbund har 70 års jubilæum, dette afholdes i forbindelse med
Delegeretmødet den 20. februar 2016 på Hotel Fredericia.

Susanne:

Værtskabet for Firmaidræt Open er fundet:
2016 bliver Fredericia/Middelfart - 2017 bliver Middelfart
Der afholdes indefodbold-stævne den 7. februar 2016 i Vejen, Aalborg og Albertslund.
Afholder Landsmøde den 12. og 13. marts 2016.
Mountainbike i Roldskov den 16. april.
Afholder Familiestævne i Kruså den 11. og 12. juni.

Børge:

Prøver om Landskredsen kan blive involveret i bowling ved Firmaidræt Open i 2016.
Efterfølgende: Dette kunne ikke lade sig gøre.

Frantz:

Der afholdes bowlingstævne i Rødovre den 24. oktober 2015, billard 31. oktober 2015 og
futsal den 14. november 2015.
Jernbanefritid har 70 års jubilæum. Dette markeres med en reception den 27. januar 2016
mellem kl. 15:00 – 18:00 et sted i København.

Øvrige sager (åben for tilføjelser)
Børge:
Bo:

Børge orienterede om Forbundets nye hjemmeside.
Havde visse problemer med udtræk, samlet tilmeldinger m.m.
Kontakt Lars i Forbundet eller udbyder.

Børge:
Bo:

Ved Bo om ”Stævneplaner.dk” kan kobles op på vores nuværende hjemmeside?
Ved det ikke, kontakt Lars i Forbundet.

Bo:

Husk at der stadig kan arrangeres seminar eller lignende i forbindelse med årsmødet, eller på
et andet tidspunkt.

Næste møder
Der er FU-møde den 15. januar 2016 kl. 12:00 i Coop Alliancens Klubhus, Albertslund.
Der er bestyrelsesmøde den 5. marts 2016 kl. 11:00 i Fredericia Idrætscenter.
Der er årsmøde den 5. marts 2016 kl. 14:00 i Fredericia Idrætscenter, mødet starter med
spisning kl. 13:00
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Eventuelt
Finn:

Der blev udleveret profiltøj til de deltagende bestyrelsesmedlemmer.

________________
Per Svendson

__________________
Susanne Larsen

_________________
Børge Heering

________________
Gert Uffe Andersen

__________________
Robert Hansen

Set:
_________________
Lena Thomsen

Set:
__________________
Lars Martin Svendsen

__________________
Frantz Jønsson

_________________
Morten Grejsler
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