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 27. oktober 2017 kl. 20:30 på Hotel Fredericia.
Deltagere:
Susanne Larsen
Morten Grejsler
Børge Heering
Per Svendson
Gert Uffe Andersen
Robert Hansen
Bo Ravn Bertelsen
Jan Eskildsen

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

Referent:

Finn Nielsen

Landskredskontoret

Afbud:

Lena Thomsen

Kommunernes Fritid- og Idrætsforbund

Uden afbud: Lars Martin Svendsen

Arriva

Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat:
 Bestyrelsesmøde den 4. marts 2017
Orientering bordet rundt
Økonomi
Landskredsstævne 2017
Kommende stævner / arrangementer – slås sammen med punkt 3
Øvrige sager (åben for tilføjelser)
Næste møde
Eventuelt
Susanne bød velkommen.
Godkendelse af dagsorden
Susanne:

Foreslog at punkt 3 og 7 slås sammen til punkt 3 ”orientering bordet rundt”
Begrundelse: Sådan foregår det i realiteten.
Forslaget enstemmigt godkendt.

Godkendelse af referat
B-møde 4. marts 2017, godkendt og underskrevet af de tilstedeværende.

e-mail: landskredsen@mail.dk

Hjemmeside: www.landskredsen.dk

Orientering bordet rundt
Robert:
Europæiske politimesterskaber:
Politilandsholdet i fodbold (11 mands) vandt kvalifikationskamp mod Schweiz uden kamp, da
de ikke kunne stille hold. Holdet fortsatte derfor til Tjekkiet, hvor de i skrivende stund er i færd
med at spille sidste kvalikamp, som er afgørende for, om Danmark kommer med til
Europæiske politimesterskaber i fodbold til næste år.
Tennis i Ungarn. Danmark fik en sølvmedalje på kvindesiden.
Svømning i Tyskland. Ikke nogen nævneværdige placeringer til Danmark.
Nordiske politimesterskaber:
Håndbold afviklet i Aarhus. Herrer fik guld, kvinderne fik sølv
Golf på Island: Danmark fik bronze i holdkampen
Danske politimesterskaber:
Følgende danske politimesterskaber er afholdt i 2017:
Håndbold, bordtennis, skydning, badminton, mountainbike, bowling, marathonløb,
landevejscykling, golf, halvmarathonløb, orienteringsløb, 7-mands fodbold for mænd og
kvinder, mixvolleyball.
Åbne arrangementer, arrangeret af en dansk politiidrætsforening, hvor alle frit har
kunnet tilmelde sig: (tallet efter idrætsgrenen angiver antal arrangementer i løbet af
2017).
Mountainbike 6 løb, Indefodbold 1 stævne, Orienteringsløb 11 løb, samt 1 løb arrangeret af
Esbjerg Politiidrætsforening, dette blev afviklet på Færøerne. Golf 4 stævner, Tennis 1
stævne, Challenge 1 arrangement, Gokart 1 løb, Floorball 1 stævne.
Ny formand for Dansk Politiidrætsforbund
Ny formand er valgt: Knud Stadsgaaard,Vestegnens politi.
Hjælp ved udlandsarrangementer
Dansk Politiidrætsforbund er behjælpelig med svar på evt. spørgsmål ved arrangementer i
Danmark for udenlandske deltagere.
Jan:
Jernbanefritid har tilsluttet sig et europæisk samarbejde indenfor jernbane
sportsorganisationer, kaldet Euro Group.
Vi har i 2017 deltaget i et gadeløb i Prag.
Fuld deltagelse sker først fra 2018.
En af vore foreninger, Jernbanens Atletik og Motion, har afholdt et hvervestævne under titlen:
Fra sofa til halv maraton på 32 uger. Her hjalp foreningen nye løbere i gang med programmer
og fælles træning. Det gav 26 medlemmer til foreningen, hvoraf de 16 også blev medlem af
Jernbanefritid.
Den 4. november 2017 afholder Jernbanefritid sit ordinære Repræsentantskabsmøde i
Fredericia.
Der skal her behandles en vigtig vedtægtsændring, der giver mulighed for, at medlemmer kan
forblive som medlem, selvom de ikke har tilknytning til jernbanen mere.
Børge:
Afholdt 24-timers fiskeri - alt udsolgt.
Gert:
Stille og roligt i Hospitalsidræt
Skal til Finland i 2018 til Nordiske Hospitalslege
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Morten:
I venteposition, skal have en ny struktur
Deltaget i Arbejdspladsernes Motionsdag
Per:
Afholdt FM i bowling i Aabenraa, ikke så mange til dette stævne
Stor succes med fiskeri
Susanne:
Deltaget i ”Kvinder i morgendagens ledelse” teambuilding den 9/10-17 i Langesø på Fyn
Deltaget i coachkursus.
Den 8/10-17 er der afholdt bowling ”Coop Open” i Glostrup Bowlingcenter for alle medlemmer
af Dansk Firmaidrætsforbund. Der deltog 54 ( 4 fra Norge, 23 fra Coop Alliancen, 6 fra andre
Landskredsforeninger og 21 fra andre firmaidrætsklubber.
Coop Alliancen har holdt 70-års jubilæumsreception den 13/10 i Albertslund.
Coop Alliancen afholder indendørs fodboldstævner den 28/1-18 i Vejen, den 4/2-18 i
Albertslund og 18/2-18 i Aalborg.
Coop Alliancen afholder familiestævne i Kruså i 2. og 3. juni 2018, stedet er bestilt i juni 2016.
Deltager i Jernbanefritids repræsentantskabsmøde den 5/11.
Deltager i Dansk Firmaidrætsforbunds repræsentantskabsmøde den 18-19. nov.
Bo:
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
Den sidste tæl skridt kampagne for i år skal til at i gang, I må meget gerne markedsføre den
på jeres kommunikationsplatforme.
Der har deltaget ca. 21.000 mennesker og flere hundrede virksomheder i ”Arbejdspladsernes
Motionsdag”. Til næste år vil det være dejligt, hvis I reklamerer for dagen i jeres mange
medlemsvirksomheder.
Finn:
Udleverede Postens invitation til delegeretmøde.
Børge deltager.
Økonomi
Børge gennemgik regnskabet. Regnskabet taget til efterretning.
Landskredsstævnet 2017
Finn:
Der er deltagere fra 1 ikke-Landskredsforening (Malermester Hans fra København).
316 aktivitetsdeltagere plus 127 til aftenfesten.
Øst 87 % af deltagerne – vest 13 % - aftenfesten næsten 99 % øst.
Det er et fald i aktivitetsdeltagere på 25, samt et fald på 8 til aftenfesten.
Følgende aktiviteter gennemføres: Badminton, bowling, dart, golf, motionsløb, petanque.
Petanque foregår på grus P-pladsen ved Minibyen.
Der er fremgang i petanque.
Tilbagegang i badminton, bowling, dart og byvandring.
Status quo: Golf og motionsløb.
Følgende idrætsgrene bliver ikke gennemført grundet for få tilmeldinger: linedance,
bordtennis, 3-mands floorball og byvandring.
Det blev desværre ikke til nye aktiviteter i 2017.
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Aftenfesten: 1 musiker til kr. 4.500 – samme musiker som for 2 år siden.
Indgangsbilletter er pakket og klar til udlevering. Dørmænd: Per og Morten.
T-shirts klar – blade klar.
Dartbaner fra Forbundet. Er opsat.
Haltiden er tilrettet.
Menu samme som sidste år – samme pris. Drikkevarer samme pris som sidste år (vinen lidt
nedsat).
Hal og hotel er bestilt til 2018.
Alt er klar.
Morten
Flyers angående Landskredsstævnet til brug for SKATs stævne, skal fremover sendes hjem til
Morten. Modtog dem aldring i år.
Øvrige sager (åben for tilføjelser)
Susanne:
Landskredsens forslag til vedtægtsændringer på Dansk Firmaidrætsforbunds
Repræsentantskabsmøde blev drøftet.
Strategien til begrundelse for forslaget blev drøftet.
Susanne begrunder forslaget på Rep.mødet.
Børge
Sidder i IM-udvalget, er på valg; håber på genvalg på Rep.mødet.
Husk Firmaidræt Open i Aarhus den 2. & 3. juni 2018.
Susanne

Landskredsen anbefaler at man stemmer på Børge Heering.

Susanne:
På Rep.mødet opstiller Mikael Nielsen fra Coop Alliancen til suppleant til Dansk
Firmaidrætsforbunds styrelse.
Susanne og Finn anbefaler at man stemmer på Mikael Nielsen.
Næste møder
Fu-møde den 26. januar 2018 i Fredericia Idrætscenter.
Bestyrelsesmøde den 3. marts 2018 kl. 11.00 Fredericia Idrætscenter.
Årsmøde den 3. marts 2018 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.
Eventuelt
Finn:
Der blev udleveret T-shirts og aftenfestbilletter til de deltagende bestyrelsesmedlemmer.
Adresselisten for bestyrelse m.fl. blev gennemgået.
Tilrettet adresseliste udsendes af Finn.
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________________
Per Svendson

__________________
Susanne Larsen

_________________
Børge Heering

________________
Gert Uffe Andersen

__________________
Robert Hansen

Set:
_________________
Lena Thomsen

Set:
__________________
Lars Martin Svendsen

__________________
Jan Eskildsen

_________________
Morten Grejsler
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