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 28. oktober 2016 kl. 19:30 på Hotel Fredericia.
Deltagere:

Referent:

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

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

Finn Nielsen

Landskredskontoret

Afbud:
Jan Eskildsen
Uden afbud: Lars Martin Svendsen

Jernbanefritid
Arriva

Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat:
 Bestyrelsesmøde den 5. marts 2016
Orientering bordet rundt
Økonomi
Landskredsstævne 2016
Kommende stævner / arrangementer
Øvrige sager (åben for tilføjelser)
Næste møde
Eventuelt
Susanne bød velkommen.
Godkendelse af dagsorden
Ingen bemærkninger.
Godkendelse af referat
B-møde 5. marts 2016, godkendt og underskrevet af de tilstedeværende.
Orientering bordet rundt
Robert:
Dansk Politiidræt har afholdt følgende:
Danske politimesterskaber i håndbold, skydning, badminton, bordtennis, mountainbike,
bowling, landevejscykling, orienteringsløb, golf, 7 mands- og kvindefodbold, maratonløb og
mixvolleyball (blandet herre/damehold).
Deltaget i Nordiske politimesterskaber i orienteringsløb, skydning og volleyball.

e-mail: landskredsen@mail.dk

Hjemmeside: www.landskredsen.dk

Deltaget i europæiske politimesterskaber i cross, fodbold for kvinder, landevejscykling,
brydning og håndbold.
Danmark var vært og arrangør af håndbold, som foregik i Silkeborg, hvor Danmark fik sølv.
Ganske flot klaret af danskerne, når man tænker på, at de tyske sportsfolk er mere
professionelle sportsfolk end politifolk.
Af åbne arrangementer, som en politiidrætsforening har arrangeret, og hvor der er udsendt
invitationer til samarbejdspartnere og andre i civilt regi, herunder Landskredsens medlemmer,
har der været 6 mountainbikeløb, 4 golfarrangementer, 13. orienteringsløb, 1 gokartløb og 1
crossfit.
Desuden havde dansk politi ”købt” sig ind i triathlonstævnet Challenge Denmark, som blev
afviklet i Fredericia. Ud over at politiet havde deres egen interne konkurrence, blev det en
politikvinde, som blev nr. 2 i den officielle konkurrence.
I 2016 har vi oplevet, at flere af forsvarets ansatte er begyndt at tilmelde sig
politiarrangementerne, samt politifolkene er begyndt at deltage i forsvarets konkurrencer
primært o-løb og skydning.
Lena:
Samtlige kommuner er kontaktet for at spørge om de havde brug for hjælp, det kunne være
aktiviteter eller administrativt.
Ingen havde brug for hjælp m.m. men der er mange aktive i hver kommune.
De indberetter bare ikke til Lena.
Børge:
Orienterede om DLIFs kommende jubilæum.
Har modtaget en regning på erhvervsaffald fra kommunen, pga Landskredsen er
firmaregistreret; har modtaget en kreditnota.
Orienterede om at IM-udvalg arbejder med et holdspils- og eventseminar.
Hvad med seminar om dette i Landskredsen?
Robert synes det er positivt.
Susanne: kan vi undersøge dette og tage det op på FU-mødet i januar. Dette blev besluttet.
Gert:
Alt hvad vi har forsøgt er aflyst.
Danske ski dage afholdes i Sverige.
Har stadig modet.
Noget af det skyldes sikkert, at der er fusioner mellem hospitalerne i Hovedstaden.
Morten:
Der har været afholdt sportsdag med 2.500 deltagere samt 800 deltagere til aftenfesten.
Har deltaget i DHL stafetten med ca. 200 hold
Har også deltaget i Bike & Run Stafetten.
Per:
Posten er nu under 1.200 medlemmer, afholder stadig diverse stævner.
Afholdt FM i fiskeri, bowling og kegler (bowling ok besøgt, kegler aflyst) kegler forventes
nedlagt på næste årsmøde.
Svend Panse er udnævnt til æresmedlem
Susanne:
Har afholdt bowlingstævne i Glostrup den 9. oktober. 56 deltagere (17 Coop, 10
Landskredsen, 21 andre firmaklubber og 8 ikke firmaklubber).
Har deltaget i møde for ”kvinder i morgendagens ledelse”.

Landskredsen www.landskredsen.dk
Medlem af Dansk Firmaidrætsforbund
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Måtte desværre melde afbud til Jernbanernes jubilæum.
Dansk Levnedsmiddel Idrætsforbund afholder jubilæum 12. november 2017.
Bo:
Orienterede om ”Rigtige mænd”.

http://www.firmaidraet.dk/arrangementer-og-staevner/rigtige-maend/om-projektet
Foreningsudvikling kan afholdes med Foreningskonsulenterne; brug dem.
Orienterede om Rollemodelforeninger; brug dem

http://www.firmaidraet.dk/foreningsnet/foreningsudvikling-/rollemodelsforeninger
Reklamer for Firmaidræt Open i Ringkøbing den 9. – 11. juni 2017.
Der var ca. 900 deltagere til Firmaidræt Open i Fredericia/Middelfart.
Økonomi
Børge gennemgik regnskabet. Regnskabet taget til efterretning.
Landskredsstævnet 2016
Finn:
Der er deltagere fra 1 ikke-Landskredsforening (HM Malermester, København).
341 aktivitetsdeltagere plus 136 til aftenfesten.
Det er et fald i aktivitetsdeltagere på 20, en stigning på 5 deltagere til aftenfesten.
Øst for Storebælt deltager med 85 % - Vest 15 %.
Følgende aktiviteter gennemføres: Badminton, bowling, dart, golf, motionsløb, petanque og
byvandring.
Petanque foregår på grus P-pladsen ved Minibyen.
Der er fremgang i dart.
Tilbagegang i badminton og bowling.
Status quo: Golf og motionsløb.
Ny aktivitet er byvandring: 15 deltagere.
Følgende idrætsgrene bliver ikke gennemført grundet for få tilmeldinger: linedance, crossfit
Aftenfesten: 1 musiker til kr. 3.900. Kan spille det hele, og musik ønsker er velkomne.
Indgangsbilletter er pakket og klar til udlevering. Dørmænd: Per og Gert.
Dartbaner fra Forbundet. Er opsat.
Jeg har tilrettet haltiden.
Alt er klar.
Børge:

Alle har betalt.

Kommende stævner / arrangementer
Per:
Der vil blive afholdt FM i billard.
Susanne:

Bo

Orienterede om seminaret ”Event med puls og fællesskab”, der afholdes den 4. marts 2017 i
forbindelse med vores årsmøde
Steen fra Forbundet kommer, han er ekspert på området.

Børge:

IM kommer til regionsmøder og fortæller om ”Event med puls og fællesskab”

Finn:
Haltid til Landskredsstævner i 2017 og 2018 er bestilt.
Hotel er bestilt til Landskredsstævner i 2017 og 2018 (er bekræftet).

Landskredsen www.landskredsen.dk
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Øvrige sager (åben for tilføjelser)
Ingen sager
Næste møder
Fu-møde den 27. januar 2017 i Fredericia Idrætscenter.
Bestyrelsesmøde den 4. marts 2017 kl. 11.00 Fredericia Idrætscenter M2.
Årsmøde med miniseminar kl. 13.30 i Fredericia Idrætscenter M2.

Eventuelt
Roberts orienterede om hjertestarter i hallen.
Finn:
Der blev udleveret profiltøj til de deltagende bestyrelsesmedlemmer.

________________
Per Svendson

__________________
Susanne Larsen

_________________
Børge Heering

________________
Gert Uffe Andersen

__________________
Robert Hansen

_________________
Lena Thomsen

Set:
__________________
Lars Martin Svendsen

Set:
__________________
Jan Eskildsen

_________________
Morten Grejsler
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