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Bestyrelsesmøde
Den 24. november 2009 kl. 17.00
Idrættens Hus, Bolbro
Deltagere: John Christensen, Leif F. Jensen og Poul H. Andersen, Ib Ketelsen, John Nielsen
(konsulent),
Undr punkt 11 deltog;
Svend Conrad, Carsten Abild, Bjarne Kongstad, Lars Hedmann, Jørgen Æ. Olsen og
Jørgen R. Rasmussen
Afbud:

Annie Nielsen, Trine Basset og Leif Rasmussen,

Dagsorden:
1) Godkendelse af referaterne fra FI’s sidste bestyrelsesmøde.
2) Orientering fra formanden.
3) Orientering fra kassereren.
4) Orientering fra den øvrige del af bestyrelsen herunder udvalg.
5) Orientering fra konsulenten.
6) ”Gå hjem møder” i fremtiden – temaer og steder for afholdelse.
7) Ledertræf i fremtiden – Tema, sted og omfang.
8) Behandling m.m. af ansøgninger om puljemidler.
9) Sponsoraftale med Danbillet til godkendelse.
10) Næste møde og dermed 1. møde i 2010.
11) Miljøudvalget giver bestyrelsen en status på deres arbejde, samt fremlægger planerne for det
videre arbejde.
12) Evt.
Referat:
1. Godkendelse af referaterne fra FI’s sidste bestyrelsesmøde.
Godkendt uden kommentarer
2. Orientering fra formanden
John Chr. har været på besøg under ”Danmark Open” i Odense Idrætshal. Ved denne lejlighed underskrev Team Danmark og Odense kommunen en ny flerårig aftale.
Her efter kommunevalget, skal borgmesterforum udpege nye politikere til at sidde i Sport Event
Fyn.
De forskellige ”årets Sportsnavn” som TV2 – Fyn og Fyens Stiftstidende tidligere har stået for, er
nu slået sammen med Odense kommunes kåring af div. mesterskabs indehavere (Odenseanske og
øvrige Fynske), så der afholdes en samlet ”Idrætsfest” i Odense Idræts Park den 16.01.10. Arrangørerne bliver således TV2 – Fyn, Fyens Stiftstidende, Odense Kommune, SIKO og Fynske Idrætsforbund, og vi bidrager med 10.000,- kr. til festens fællesomkostninger.
3. Orientering fra kassereren
Der er udsendt en økonomisk status til mødet, og der var ingen bemærkninger – regnskabet ser rigtigt fornuftigt ud.
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Annie havde lavet et oplæg til udbetaling af telefonpenge m.m. til de frivillige ledere i vores organisation. Forslaget blev vedtaget, og Annie sørger for udbetalingen.
4. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer
Ib og John har holdt møde i Idrættens Fællesråd, notatet fra mødet medsendes dette referat til bestyrelsen. FI indstiller, a Ib forsætter som formand i udvalget.
Poul Henning har været til vælgermøde i København, og her er meldingerne som de er på Fyn;
Idrætten skal til at arbejde meget mere projektorienteret for at få penge fra kommunerne. Kommunerne vil have noget målbart for deres tilskud. Poul Henning gjorde samtidig opmærksom på LAK
midlerne som ligger ude i de enkelte kommuner på Fyn. Han ser FI som en naturlig igangsætter af
projekter med penge fra disse midler sammen med de lokale idrætsforeninger.
SIKO sendte materiale ud til alle kandidater til Odense byråd, hvor de blev bedt om at tage stilling
til nogle bestemte spørgsmål om idrætten. Jane Jegind (V) og John Christensen (V) svarede.
5. Orientering fra konsulenten
John N. orienterede m omlægning af vores alarmsystem, der betyder at vi har opsagt telefonabonnementet der styrer de afgående alarmer. Hele systemet bliver digitalt fra uge 2/ 2010, og dermed
sparer vi TDC udgiften, og får et månedligt abonnement hos Falck på ca. 125,- kr. alt inkl.
Det igangværende pilotprojekt med nye hjemmesider til 7 foreninger og FI kører rigtigt godt – alle
klubberne er meget tilfredse. Som aftalt kører projektet videre med nye klubber og forbund, men nu
uden tilskud fra FI. Projekterne ligger nu i European Consult (John Nielsen) og Inworks (Claus
Rasmussen) regi. Odense Fægteklub, Sydfyns Tennisklub, Fjordager Håndbold og Odense Kajakklub er nu med i ”projekt 2”.
Folder der skal uddeles i.f.m. ”muskeltræning for + 60 årige” er nu ved at være færdig, og vil blive
uddelt på de 2 skoler i området hvor træningen kommer til at foregå. Projektet har købt et reklamebanner i FI ’s projekt hjemmeside. John N. sørger for at Annie får materiale, så der kan udsendes
faktura.
Det er nu endeligt afgjort, at Fionia Bank overtages af Nordea Bank. Kurt Skjøtt forsætter i den nye
bank, hvor et af hans arbejdsområder vil være sponsorater. John N. har en aftale med ham den 04.12
2009.
Konsulent i DAI Jesper og John N. FI har lavet et bestyrelseskursus sammen. Kurset henvender sig
til bestyrelser og udvalg, og grundideen er, at hele bestyrelsen/udvalget er sammen og arbejder med
de samme ting. Ved tilmeldingen oplister bestyrelsen/udvalget de største 5 problemstillinger / udfordringer som bestyrelsen/ udvalget har. Kurset tager så udgangspunkt i disse udfordringer. De 2
konsulenter søger hver deres organisation om 6.000 kr. i tilskud til afholdelse af 6 kurser, der skal
fungere som pilotprojekt.
FI ’s bestyrelse bevilligede de 6.000 kr. som vil blive brugt i 2010, såfremt DAI også bevilliger deres andel på 6.000,- kr. Det blev understreget, at FI ’s tilskud kun kan gå til Fynske forbund og
klubber.
John N. holder juleferie fra fredag den 21.12.09 og starter igen mandag den 04.01.10
6. ”Gå hjem møder” i fremtiden – temaer og steder for afholdelse.
Punktet blev udsat til næste møde
7. ” Ledertræf i fremtiden – Tema, sted og omfang.
John N.’s tidligere fremsendte oplæg om sponsorering i krisetid blev vedtaget. John N. indhenter nu
tilbud fra kursussteder . Poul Henning huskede os på, at vi tidligere har vedtaget at lægge sådanne
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aktiviteter uden for Odense, og meget gerne i idrætsfaciliteter. John N. sender tilbuddene til vurdering pr. mail til bestyrelsen.
8. Behandling m.m. af ansøgninger om puljemidler.
Vi har modtaget en ansøgning fra Odense Kajakklub, om økonomisk hjælp til indkøb af en konkurrence kajak. Såfremt Det Fynske Kajakforbund har betalt deres kontingent for indeværende år, støtter vores aktivitetspulje med 13.000,- kr. John N. skriver til de involverede parter, med kopi til Annie.
9. Sponsoraftale med Danbillet.
Sponsoraftalen hvor FI får 2.000,- kr. pr. virksomhed der melder sig ind i den nyetablerede VIP
klub; ”Fynske Idrætsforbund og Danbillet ’s Idræts og kultur – VIP – klub”, betyder, at vi ud over
at tjene lidt penge, kan hjælpe vores medlemmer der ikke er så ”Sponsor attraktive” til at få nogle
Hospitality ’s som de ellers ikke har. Dette vil blive en del af vores tema på ledertræffet. Sponsoratet blev godkendt og John N. får aftalen skriftligt på plads ved møde den 03.12.09 hos Danbillet.
10. Næste møder.
Næste bestyrelsesmøde er aftalt til den 19.01.10 på kontoret.
Her skal der vælges repræsentant til eliteidrætsudvalget og punktet ”Gå hjem møder” i fremtiden –
temaer og steder for afholdelse skal behandles på næste bestyrelsesmøde.
11. Miljøudvalget giver bestyrelsen en status på deres arbejde, samt fremlægger planerne for
det videre arbejde.
Svend Conrad og Bjarne Konstad redegjorde for miljøudvalgets arbejde siden sidste fællesmøde
med bestyrelsen inden for flg. områder;
11.1 Søsport Center Stige Ø;
Svend, Ib, og Bjarne har afholdt møde med Vattenfall ’s ledelse – notatet fra dette møde medsendes
dette referat.
11.2 Højbjergbanen;
Der skal endnu en VVM undersøgelse til, før byrådet tager endelig stilling til evt. genåbning af banen.
11.3 Fredningsforslag fra DN på militærområdet i Højstrup;
Svend og Bjarne deltager i høringen den 25.11.09 – FI ’s indstilling er, at området IKKE skal fredes, men der imod udlægges som kreativt område som kan benyttes frit af Odenses borgere.
11.4 Tarup Davinde;
Det kræver overvågenhed og det er vigtigt at følge med i udviklingen af området, så idrætten ikke
bliver tilsidesat. Tarup Davinde området vil blive et af FI ’ s miljøudvalgs fokusområder i 2010.
11.5 Kanalforbindelsen;
Der er ikke taget hensyn til sejlbådenes passage af broen – der er ingen fortøjningspladser hvor bådene kan ligge og vente til broen åbner.
11.6 Stigefærgen:
FI ønsker ”Stige – færgen” flyttet når broen kommer. Den bør flyttes ud til sejlklubben, og så bør
bybussen have forlænget sin rute, så den ender ude ved ”Rødhusene”. Dette vil give særdeles gode
transportmuligheder til Stige Ø – også ”når” Søsport Center Stige Ø er en realitet.
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Carsten Abild foreslår, at der hurtigst muligt tages kontakt til politikkerne for at høre deres mening om ovenstående projekter.
John Chr. nævner i første omgang de 4 projekter i sin leder i vores kommende blad, der udkommer nu i december.
12. Eventuelt
Ingen kommentarer.
Referent
JN/FI
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