
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indkaldelse til Formandsmøde 2019 

Forbundsstyrelsen i Dansk Firmaidrætsforbund indkalder herved ifølge vedtægternes  

§ 10 til formandsmøde 2019.  

 

Formandsmødet afvikles lørdag den 27. april 2019 kl. 10.00 til søndag den 28. april 

2019 kl. 13.00 på Trinity Hotel & Konference Center, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 

Fredericia. 

 

Kort tilmeldings- eller afbudsfrist 

Tilmelding eller afbud skal være forbundskontoret i hænde senest søndag den 24. 

februar 2019 pga. tidligere deadline hos Trinity. 

Kontaktperson er Pia Ægidius-Nielsen, tlf. 63 31 65 61, e-mail pia@firmaidraet.dk 

 

Online-tilmelding  

https://tilmelding.firmaidraet.dk/Campaign/Index/?id=865b0f75-e363-43e9-a71a-

971cb2b3c706&topcolor=002f53&servicescolor=D9DCE3&formscolor=D9DCE3 

 

Sådan gør du 

1. Tilmelding 

- Klik på + ved ”DKK FRA: 0,-” 

- Skriv deltagernavn 

- Marker dine valg/ønsker for deltagelse 

Ønsker du flere tilmeldinger end én deltager – så klikker du blot på + igen for ny 

deltagertilmelding 

2. Kontaktperson 

- Vælg firma- eller privatadresse 

- Udfyld alle rubrikker – især dem med * 

3. Firmaidrætsforening 

- Vælg din forening, dit udvalg osv. – alt efter din relation til firmaidrætten 

4. Betaling 

- Tjek dine valg i oversigten – passer de? 

- Marker i ”Jeg bekræfter…..” 

 

Storebæltsvej 11 

5800 Nyborg 

Tlf. 65 31 65 60 

 

 

Den 12. februar 2019 

 

Kære formandsmøde-deltager 
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- Noter kort i ”Evt. besked-feltet”, hvis du har vigtig info til din tilmelding – fx 

”Ankommer fredag. Styrelsesmøde.” eller ”Diabetiker” eller ”Værelse i stuen” eller 

”Ankommer fredag. Egenbetaling.” 

- Klik ”Gennemfør tilmelding” 

Herefter får du ”Tak for din tilmelding” og en mail med en kvittering på den oplyste 

mailadresse i tilmeldingen. 

 

Foreløbig program for Formandsmøde 2019 

Lørdag den 27. april 2019 

Kl. 10.00 – Velkomst 

Kl. 10.15 – Lokal sparring 

- Regions – og landsdelsmøder 

Vi skal her finde 3 foreningsledere, som kommer med deres syn på hvordan vi 

sparre med hinanden i fremtiden – formål, målgruppe, indhold, format, hvem 

faciliterer, ejerskab for et godt resultat etc. 

- Demokrati i forbundet 

- Effektivitet – socialt netværk 

- Netværksseminarer 

- Sparringscamp 

- Intern kommunikation 

Gruppearbejde med tilbagemelding 

Kl. 12.30 – Frokost  

Kl. 13.30 – Info og afprøvning af elementer fra vores nye TrygFond-projekt ”Flere 

aktive arbejdspladser” 

Kl. 14.30 – Et sjovere Danmark i Bevægelse, fra ord til handling 

- Styrket lokal firmaidræt 

- Kollegamotion 

- Magisk potentiale 

1. Netværksseminarer 
2. Ambassadøruddannelserne 
3. Rammen er ambitionerne for 2019 samt 3 gode historier fra 2018 – 

fortalt af foreningerne selv 
Kl. 15.15 – Kaffepause  

Gruppearbejde med tilbagemelding 

Kl. 17.30 – Kåring af Årets forening  

Kl. 19.00 – Middag og kåring af Årets leder  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag den 28. april 2019 

Kl. 09.00 – Orientering fra Styrelsen  

Kl. 09.45 – Tak til afgåede repræsentanter fra Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde 

i august 2018 

Kl. 09.50 – Årsrapport 2018 

Kl. 10.10 – Korrektioner i budget 2019 

- Rammeaftalen med Kulturministeriet 

Kl. 10.25 – Orientering om:  

- Medlemsregistrering – Bevæg dig for livet 

Kl. 11.30 – Kaffepause 

- Lokalforeningspuljen 2018 til 2019 

- Principper for 2019 
- 3 gode historier fra 2018 – fortalt af foreningerne selv 

Kl. 13. 00 – Afslutning og afrejsefrokost som takeaway 

 

I firmaidrættens vedtægter § 10, kan læses: 

10.2. Formandsmødet omfatter følgende stemmeberettigede deltagere: 

a) Forbundsstyrelsen, inkl. suppleanter 

b) Formænd eller stedfortræder for de permanente udvalg 

c) Foreningsformænd eller stedfortræder 

d) Landsforeningsformænd eller stedfortræder 

e) Formænd eller stedfortræder for landskredsen og tilsluttede organisationer 

og forbund. 

 

10.3. Mødeberettigede, men uden stemmeret er: 

a) Permanente udvalg 

b) Formænd for fokusgrupper 

c) Op til 2 repræsentanter fra pkt. 10.2. c, d og e 

d) Ressourcepersoner. 

 

Endeligt program, bilag og årsregnskab 2018 udsendes via mail senere. 

 

Al materiale til Formandsmøde 2019 vil være at finde i mødemappen på selve 

formandsmødet i april – udskrivning af materialer er derfor ikke en nødvendighed. 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Firmaidrætsforbund 

 

 

 

Jan Steffensen 

Generalsekretær 


