
Delegeretmøde 2018 

     Postens Idræts- og Fritidsforbund 

Dagsorden. 

 

       1.   Valg af dirigent. 

       2.   Valg af 2 sekretærer og 2 stemmetællere. 

       3.   Beretninger 

a) Forretningsudvalget 

b) Aktivitetsudvalget. 

c) Redaktionsudvalget 

     4.   Regnskab. 

5.   Fremtidigt virke.  

      6.   Indkomne forslag. 

7.   Budget. 

8.   Valg ifølge vedtægter. 

9.   Fastlæggelse af mødesteder 

10. Eventuelt. 

 

Birthe Rasmussen bød velkommen til alle, og en særlig velkomst til formand for 

Dansk Firmaidræt Peder Bisgaard og formand for Landskredsen Susanne Larsen.  

Vi mindedes Preben Madsen fra IF København, der afgik ved døden i efteråret. 

 

Punkt 1.  Brian Nørgaard blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var 

  lovligt indkaldt.  

Punkt 2.     Stemmeberettiget delegerede blev optalt. Valgt til sekretærer blev Per 

  Nørgaard og Ivan Fuglsang. Valgt til stemmetællere blev Anja M. G. 

  Nørgaard og Ivan Fuglsang. 

Punkt 3.     Beretninger: 

                       Forretningsudvalget. 

 Birthe Rasmussen fortalte, at medlemstallet er 1065.  

Desværre måtte sportsfiskerklubben København lukke, men et lille antal 

har heldigvis meldt sig ind i en anden forening. Det er Sorø, der har fået 

en sjælden tilgang.  



Post Nord har nærmest fuldstændig slået hånden af os med hensyn til 

økonomisk støtte. Bent Koch har utallige gange været i kontakt med vores 

kontaktperson Brian Skindbjerg. Brian åbnede for, at vi måske kan søge 

til næste år, men han kunne ikke garantere noget.  

Vi har desværre haft en del problemer med vores hjemmeside, og den er 

ikke oppe og køre endnu. Per Svendson arbejder intenst på at få 

problemet løst. 

Aktivitetsudvalget. Per Svendson fortalte, at det sådan set vores 

stævnelederrapporter, der blev brugt men efterlyste lidt mere materiale i 

disse. 

 Redaktionsudvalget har ikke yderligere at bemærke. 

 Beretningerne blev herefter godkendt. 

Punkt 4. Svend Panse gennemgik regnskabet for 2016, og det blev vedtaget. 

Herefter gennem gik Svend regnskabet for 2017. Han nævnte, at FL-

reklame har betalt for udsendelsen af Årbogen 2017, og at han har købt 

Nordea-aktier for at få flere renter. Dette regnskab blev også vedtaget. 

Punkt 5. Til fremtidigt virke havde Birthe Rasmussen nogle kommentarer. Post 

Nord ønsker ikke at udsende vores nyhedsbrev mere. Vi vil gerne stadig 

udsende nyhedsbrevet for at give alle vore medlemmer information om 

hvad der sker. Når Post Nord ikke mere vil hjælpe os, hvad gør vi så?  

Per Nørgaard har kontaktet FL-Reklame, som jo har hjulpet os i andre 

sammenhænge, om de vil trykke vores nyhedsbrev hvert halve år. Det vil 

de godt, hvis de kunne få en leverandørlisteliste fra Post Nord. Dette var 

Post Nord ikke i stand til/ville ikke. Så forsamlingen her skal tage stilling 

til om vi vil bruge godt 6.600 kr. pr. gang på at få det sendt ud. 

I dagene fra d.1.- 3. juni bliver der holdt Firmaidræt Open i Aarhus. Det 

er Aarhus Firmasport, der står for dette arrangement med 14 forskellige 

idrætter og aktiviteter. PIF har modtaget nogle gavekort, og dem vil vi 

gerne give til eventuelle deltagere fra PIF. 

Bent Svensson foreslog, at nyhedsbrevet kunne sendes til 

foreningsformændene, der så kunne videresende dem til medlemmerne. 

Han spurgte, om kontingentopkrævninger kunne udsendes digitalt. Svend 

Panse meddelte, at han herefter sender kontingentopkrævningerne ud via 

mail - men direkte til kassererne.  

Ole N. Jensen fra minigolf mente, at når vi ikke får tilskud fra Post Nord, 

er det for dyrt at udsende Nyhedsbrevet på papirbasis, og at tilskud til 

idrætterne fremover tages af kassebeholdningen. 



Per Svendson nævnte, at det er OK at udsende Nyhedsbrevet via 

foreningsformændene. 

Punkt 6. Forslag 1. Er stillet af forretningsudvalget. Det er et forslag om, at 

medlemmer af Landskredsen kan deltage i forbundsmesterskaber 

individuelt eller holdmæssigt. Herud over kan andre med tilknytning til et 

PIF medlem deltage. En sådan deltager kan ikke kalde sig 

forbundsmester, såfremt vedkommende skulle vinde en disciplin ved et 

stævne. 

 Forslaget blev enstemmigt godkendt. 

 Forslag 2. Aktivitetsudvalget har ikke været i brug de sidste år. Det er 

 derfor vi vil nedlægge det, sagde Bent Koch. 

 Forslaget blev enstemmigt godkendt. 

 Forslag 3. Kegleudvalget foreslår sig selv nedlagt. 

 Forslaget blev enstemmigt godkendt. 

Forslag 4. Forretningsudvalget foreslår, at aktiviteten 50 m skydning 

nedlægges. 

 Forslaget blev enstemmigt godkendt. 

Punkt 7. Budget. Svend gennemgik budgetterne for 2018 og 2019 

 Budgetterne blev godkendt.  

Punkt 8. Valg ifølge vedtægterne. 

Forretningsudvalget  Svend Panse. 

   Per Svendson. 

   Bent Koch 

Badmintonudvalget  Ole de Molade Nielsen 

   Ernst Edholm 

   Anna-Lise Madsen 

Billardudvalget  Peter D. Kristensen 

   Børge G. Jensen 

Bowlingudvalget  Carsten B. Lauridsen 

   Lea Mikkelsen 

   Søren Fisker. 

Golfudvalget  Frank Høj 



   Lilian Behrendsen 

Minigolf   Ole N. Jensen 

   Heinz Dahl 

Skydeudvalget  Carsten Stoltenberg 

   Dan R. Jensen 

Sportsfiskerudvalget  Børge Larsen 

   Ole Sønderkær 

Redaktionsudvalget  Britta B. Jensen 

   Kirsten F. Jensen 

Revisionsudvalget  John Juhl 

   Anja M. G. Nørgaard 

Punkt 9.      

Fastlæggelse af mødesteder og FM`er.        

  2018                    2019                    2020                 2021 

Badminton                   Aabenraa P           Udv.                    Udv.       Udv. 

Billard                   Aalborg                 Udv.                    Udv.                Udv.  

Bowling                       Sønderborg           Vejle                   Sønderborg     Udv.    

Golf                              Børkop                  Udv.                   Udv.                Udv. 

Minigolf                       Esbjerg                  Silkeborg           Udv./Ry        Udv.  

Pool                              Aalborg                 Udv.                   Udv.                Udv.    

Skydning 15m              Sønderborg           Fredericia/udv.   Odense/udv.    Udv.         

Sportsfiskeri                 Aabenraa P            Udv.                   Udv.                Udv. 

Delegeretmøde             Horsens                                             Forr. Udv.                            

  

Punkt 10. 

Eventuelt. 

Birthe Rasmussen havde lovet golfudvalget at sige, at der bliver et forbunds 

mesterskab søndag d. 10. juni på Kellers Parks golfanlæg i Børkop. Spillestart bliver 

kl. 10.00. Resterende information kommer senere.  



Der er mange, jeg skal sige tak til i dag. Tak til Horsens for afholdelse af mødet, selv 

med de vanskeligheder det blev, da Jørgensens Hotel gik Konkurs, men I var hurtige 

til at finde et nyt sted. Og grunden til at I gerne ville arrangere mødet, er at I har 60 

års jubilæum d. 27. april. Vi ønsker Jer hjertelig tillykke med og håber, at I består 

som klub i mange år fremover. 

Per Nørgaard ville lige sige noget omkring nyhedsbrevet. Det har været svært at  

vurdere ud fra de tilkendegivelser, der er givet her, hvad I egentlig mener eller ikke  

mener om ud sendelsen og omkring økonomien. Foreningsformændene skal være 

bevidste om det ansvar, I har. Nemlig at sende nyhedsbrevet ud til alle jeres 

medlemmer. Jeg synes godt I kunne være lidt mere oppe på mærkerne og markere jer 

lidt tydeligere. Det er vel ligeved, at vi kan tolke det sådan, at I stiltiende har sagt ja 

til selv at sende det ud. 

Susanne Larsen fra landskredsen nævnte, at hun er formand for denne og har været 

det 4-5 år og er rigtig glad for dette. Vi har et rigtig godt samarbejde med de 

forskellige foreninger. Jeg vil gerne sige tak til Posten for, at jeg må deltage i dag. 

Det har været indholdsrigt at lytte på i dag.  

Peder Bisgaard fra Dansk Firmaidrætsforbund. Der skal også herfra lyde en tak for, at 

jeg måtte deltage i dag. Vi har utrolig mange ligheder. Vi blev stiftet samme år i 

1946. I har i mange år leveret mange kompetente ledere til den centrale ledelse. 

Fælles er også, at vi gerne vil mange forskellige aktiviteter, og nogen går godt, 

medens andre går mindre godt. Fællesskabet og det sociale er i højsædet fremfor at 

vinde. Vi har brug for hinanden! Herefter fortalte Peder om forbundets øvrige 

aktiviteter og tanker om fremtiden bl.a. at der kommer flere midler fra Tips- og 

Lottomidlerne, hvor det bliver muligt at søge om tilskud til diverse aktiviteter. Tak 

for invitationen. 

Carsten Lauridsen fra bowlingudvalget takkede Ove Petersen for deres samarbejde i 

19 år. Han fik overrakt 1 fl vin. Ove takkede for vinen.  

Birthe Juul nævnte, at Julemærkemarchen nu har bestået i 41 år efter opstart ved 

initiativ fra Postens Marchforening i Århus. 

Vi har fået en stor udfordring ved, at Post Nord har lukket flere posthuse. Vi mangler 

nye startsteder i Thy, Odsherred og omkring Gentofte sø. Hvis nogen forening kan 

hjælpe, vil dette være fint. 

Per Svendson fortalte, at han var kommet i kontakt med en Flemming Hansen, der 

har et postmuseum i Ringsted. Der er måske en mulighed for, at han vil være 

interesseret i gamle postale ting, som I ikke kan blive ved at opbevare. 

Peter D. Kristensen fra billardudvalget ville gerne fortsat have Birthes personlige 

opstart brev. Han ville også gerne have et gavekort til billard.  



Birthe Rasmussen skulle herefter uddele hædersbevisninger, men var ærgerlig over 

der ikke var ind stillinger til alle 4. Den første er FU pokalen, og den blev givet til 

Sønderborg. Den næste pokal var VWVW-uret. Den gik til Ove Petersen. Birthe 

takkede herefter alle afgående medlemmer af udvalg for deres arbejde, og 

forretningsudvalgets øvrige medlemmer for det gode samarbejde.  

Dirigent Brian Nørgaard fik lidt vin som tak for hans styring af mødet. 

 

 

Sekretær: Per Nørgaard      Sekretær: Ivan Fuglsang 

                 _____________                                                     ________________ 

 (sign.)         (sign.) 

   

Dirigent: Brian Nørgaard 

 ______________ 

 (sign.) 

 


