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Bestyrelsesmøde
Den 6. oktober 2008 kl. 16.00
Idrættens Hus, Bolbro
Tilstede:
Afbud:

John Christensen, Ib Ketelsen, Leif F. Jensen, Poul Henning Andersen, Leif
Rasmussen og John Rask Nielsen (konsulent)
Annie Nielsen og Trine Basset

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Referat fra bestyrelsesmødet den 04.09.08 til godkendelse
Siden sidst
Økonomi – ( Balance fremsendt.)
Orientering om mødet i miljøudvalget den 25.09.08
Ledertræf i Rudkøbing skudehavn (økonomi fra DIF ?)
Samarbejdet med DGI Fyn og FI
Næste møde den 06.11.08
Eventuelt

Referat:
Der blev budt på smørrebrød inden mødestart.
1. Godkendelse af sidste referat
Der var ingen kommentarer til sidste referat.
2. Siden sidst
Vi har ikke hørt mere fra Kegleklubben.
H. C. A. Marathon mangler stadig at finde nogle lokale samarbejdspartnere
Roklubben har fremsendt regnskab fra støttet arrangement.
FI deltager i Studiemessen på SDU.
Albani har sagt endeligt fra med hensyn til annonce i bladet og muligvis også Albani Prisen. JRN
spørger Vattenfall og Vestfyns Bryggeri om deres interesse i at overtage Albanis plads.
3. Økonomi
Økonomien ser fornuftig ud. IK gjorde opmærksom på den aktuelle finanskrise, som kunne have
indflydelse på vores indestående i Fionia Bank, hvis banken var nødlidende.
LR foreslog, at vi afholdt 3 timers kurser for distriktsforbund og deres klubber.
4. Orientering om mødet i Miljøudvalget
LFJ kunne fortælle at Bjarne Kongstad deltager i Natur 2000.
Svend Conrad havde spurgt LFJ og JC om, hvad laver vi i FI. Han manglede information om vores
arbejde. Referat fra mødet fremlagt.
Svend Conrad vil fortsat arbejde med Højbjerg sagen. Svend Conrad havde ytret ønske om, at FI
tog afstand til Vandkulturhuset. Det mener FI er en dårlig ide.
JC havde haft dialog med Svend Bondo, vandskiklubben.
Carsten Abild har udvist stort engagement og meget positiv indstilling til Miljøudvalget.
Det blev besluttet, at der afholdes et fællesmøde 1. gang om året med Miljøudvalget.
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5. Ledertræf den 24. - 25. oktober 2008
Nyt oplæg fremlagt af JRN. Oplægget blev drøftet og godkendt.
6. Samarbejde med DGI Fyn
DGI holder orienteringsmøde i aften om den kommende sammenlægning med DIF.
IK fremlagde ”stikord” til aftenens møde.
7. Næste møde
Næste møde afholdes den 6. november 2009 kl. 17.00
8. Eventuelt
JRN mente at vi skulle profilere FI kraftigt over de næste 2 år
JC henviste til, at vore medlemmer var distriktsforbundene.
Idrætspolitisk Forum ideen er opstået på en konference, hvor FI ikke deltog. Vi har dog været med i
opstarten af IP, og IK ser gerne at vi fortsat gør vores indflydelse gældende i det Idrætspolitisk
Forum.
Miljøarbejdet er en vigtig del af vores fremtidige virke, og kan godt være en mærkesag.
Leif Rasmussen
Sekretær
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