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DMF-INFO 4-2011
(07. september 2011)
Regionale møder:
Der vil blive afholdt en række lokale orienteringsmøder efter følgende program.
Region Syd: Lørdag den 5. november kl. 14,00 på Kolding Vandrerhjem, Ørnsborgvej 10, 6000 Kolding
I forbindelse med regionsmødet i syd vil der lørdag den 5. november kl. 09.30 blive afholdt et PR kursus.
Kurset varer 3 timer og vil blive afsluttet med frokost før regionsmødet om eftermiddagen.
Dette kursus er selvfølgelig åbent for alle interesserede foreninger.
Region Øst: Søndag den 6. november kl. 12.00 i forbindelse med Ole Rømer March i Taastrup.
Gadehaveskolen, Gadehavegårdsvej 1, 2630 Tåstrup
Region Nord: Tirsdag den 8. november kl. 19.30 i Ålborg, Aalborg Firmaidræt, Godthåbsgade 8 · 9400
Nørresundby
Region Fyn: Onsdag den 9. november kl. 19.00 i Odense. Fodslaw Odense klublokaler, Højstrupvej 9b, 5200
Odense V
Region Midt: Torsdag den 10. november kl. 19.30 i Kjellerup, Mosaikken, Biblioteket, Tinghusvej 16, 8620
Kjellerup (Parkering Skolegade, 8620 Kjellerup)
På møderne vil der følgende dagsorden blive fulgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8

Nyt fra forbundet.
IVV / EVV mødet i Tyrkiet.
Intranettet hvordan bruges det.
Forbunds arrangementer 2011 / 2012
Kurser.
Foreningens værdier
Nyt fra foreningerne
Evt. - afslutning

Foreningerne vælger selv hvilket regionalt møde man vil deltage i.
Forplejning i forbindelse med møderne, frokost / kaffe med brød e.l. er for forbundets regning.

Tilmelding til mødet i Kolding skal af hensyn til vandrehjemmet ske senest den 15. oktober til Vibeke
Kjestrup, tlf. 2536 4450 eller mail kasserer@dmf-ivv.dk
Til mødet i Odense og Tåstrup er der også tilmelding til Vibeke Kjestrup senest den 26. oktober
Til møderne i Ålborg og Kjellerup er der tilmelding til Gunner Nielsen, tlf. 9715 5861 / 2173 6261 eller mail
formand@dmf-ivv.dk , senest den 26. oktober.

Kursus:
I forbindelse med regionsmødet i Kolding, vil der lørdag den 5. november kl. 09.30 blive afholdt et
PR kursus. Kurset varer 3 timer og vil blive afsluttet med frokost for dem, som vil deltage i regionsmødet
om eftermiddagen.
Dette kursus er selvfølgelig åbent for alle interesserede foreninger.
Tilmelding skal af hensyn til vandrehjemmet ske senest den 15. oktober til Anna Marie Lynderup,
tlf. 9713 6245 mail: kursusleder@dmf-ivv.dk
Se beskrivelse på vedhæftede fil.

Beach-flag:
Så er de nye beach-flag udleveret til over halvdelen af vore medlemsforeninger.
Vi håber, at de foreninger, der endnu ikke har fået udleveret deres beach-flag, møder op på efterårets
regionsmøder, hvor udlevering så vil finde sted.
Vi vil opfordre til, at man evt. sætter flaget op ved indkørslen til startstedet, og ikke nødvendigvis placerer
det lige uden for indgangsdøren til startstedet.

Frivillig fredag:
Fredag den 30. september er udnævnt til frivillighedens dag
På www.frivilligfredag.dk kan I læse mere om FRIVILLIG FREDAG. Her kan I få flere gode ideer, orientere jer
om, hvad der sker i jeres kommune samt tilmelde jeres arrangement og informere om, hvad der sker hos
jer på FRIVILLIG FREDAG den 30. september
Vi skal opfordre vore medlemsforeninger til at deltage i dette arrangement.

Stævne Snacks:
DIF og FDB har indgået et samarbejde for at få sundere snack til idrætsstævner o.l. Det er også muligt for
vores medlemmer at deltage og købe frugt og grønt til deres arrangementer. Gå ind på hjemmesiden
www.staevnesnacks.dk og bestil frugt og grønt til din næste kalendervandretur. Når du skal udfylde
rubrikken ”Idræt” går du nederst på listen og finder ”Anden Idrætsgren”. Første gang du bestiller frugt kan
du bestille en ”værktøjskasse” til kr. 0,- Denne kasse indeholder forskellige knive, skærebrætter, frugtfade,
engangshandsker, viskestykker, karklude, forklæder o.l.

Velgørenhedsvandring 2011
Så er regnskabet gjort op og overskuddet fra årets ”Velgørenhedsvandring” blev på kr. 25.000,- Dette beløb
vil blive overrakt Alzheimer foreningen ved en lille ceremoni før starten af Ole Rømer March, søndag den 6.
november 2011 kl. 9.00 på Gadehaveskolen, Gadehavegårdsvej 1, 263 Taastrup.

Ikast, den 7. september 2011
Gunner Faarup Nielsen

