Dagsorden til FI’s bestyrelsesmøde tirsdag den 25.02.10 kl. 17.00 til ??
1) Godkendelse af referaterne fra FI’s sidste bestyrelsesmøde.
2) Orientering fra formanden.
3) Orientering fra kassereren.
4) Børneattester
5) Orientering fra den øvrige del af bestyrelsen herunder udvalg.
6) Orientering fra konsulenten.
7) Ledertræf april 2010; Program m.m. gennemgås.
8) Behandling m.m. af ansøgninger om puljemidler.
9) Drøftelse af kommende årsmøde den 09.03.2010 herunder udvælgelse af prismodtagere.
10) Næste møde.
11) Evt.
Referat;
1) Godkendelse af referaterne fra FI’s sidste bestyrelsesmøde.
Godkendt uden bemærkninger.
2) Orientering fra formanden.
John Christensen har deltaget i flg. arrangementer og møder siden sidste bestyrelsesmøde;
24/01; Volleyball – pokalfestival med 3.000 unge volleyspillere, der har overnattet på 5 forskellige skoler og idrætshaller.
29/01; Evalueringsmøde vedr. Sportslørdag, hvor man blev enige om at gentage arrangementet til
næste år, men at uddelingen af hædersgaver til div. mestre, skal foregå på en anden måde, samt at
der var utilstrækkelig skiltning i Fionia Park.
04/02; Årsmøde hos Dansk Sejl Unions Fynskreds.
09/02; 6 dagsløb i Ballerup – bl.a. sammen med rådmand Stine Willumsen, som fik et godt indtryk at hvor vigtigt det er at have en indendørs cykelbane i Odense.
11.02; Cykling Odense – sæson præsentation.
12.02; Deltaget i Anker Boyes 60 års reception.
18.02; Deltaget ved fejringen af Odense Roklubs seneste verdensmester i ergometer roning for veteran
22.02; Møde med FTU vedr. deres kommende generalforsamling, som John skal være dirigent på.
25.02; Møde med SIKO ’s formand Henrik Schmidt, hvor JC understregede, at FI stadig støtter
idrætsrådene, men at vi ikke ser os i stand til at løbe projektet i gang.
02.03; Deltaget i FTU ’s årsmøde.
JC er tilmeldt skoleidrættens årsmøde den 03.03, og deltager i Sport Event Fyns konstituerende
møde den 10.03, hvor kommunerne har indsat Steen Dalstrøm, Sonja Rasmussen og Stina Willumsen. John Chr. er ligeledes tilmeldt SIKO’s årsmøde den 25.03. Her ud over har John Chr.
indkaldt ”den gamle” bestyrelse for den selvejende institution Søsportcenter Stige Ø til et afslut-
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tende møde. Herefter forventes det, at der nyvælges nye personer ved Søsportcenter Stige ø’ s årsmøde den 09.03.10.
3) Orientering fra kassereren.
Revisionen er afsluttet, og den meget grundige gennemgang gav kun anledning til roser til kasseren. I budgettet er der kommet en ny post ”Spræng rammerne”, der kan give tilskud til vores medlemmers projekter. Det blev besluttet, at sekretariatet skal komme med et oplæg til kommissorium
for uddelingen, og at det skal behandles på bestyrelsens udviklingsmøde den 13.04.10
4) Børneattester.
Det blev besluttet, at FI gør opmærksom på vigtigheden af at vore medlemmer og deres klubber
indsender børneattesterne. Dette gør vi via vores hjemmeside, bladet Fynsk Idræt og på vores
årsmøde.
5) Orientering fra den øvrige del af bestyrelsen herunder udvalg.
Leif Rasmussen orienterede om det kommende driftudvalgsmøde den 22.03.10, og at emner som
der skal tages op her, kan afleveres på vores sekretariat. Annie understregede, at der skal findes ud
af hvem der med til at betale for Bolbro – portalen.
Leif F. Jensen mindede bestyrelsen om deadline for materiale til næste nummer af Fynsk Idræt.
6) Orientering fra konsulenten.
Der er kommet 3 nye klubber med i hjemmeside projekt 2, og det er Odense Kajakklub, Odense
Fægteklub og Fjordager Håndbold – FI giver ikke tilskud til disse, de finansieres af sponsorer og
egenbetaling.
+60 projektet de kører rimeligt med de nuværende 3 klubber, og vi er begyndt at kigge efter 4 nye
klubber.
Kontrakterne er nu underskrevet med danbillet a/s, og vi har købt et guldabm. – der kommer en
faktura på 5.000,- kr. + moms. Skal konteres i.f.m. blad/sponsorer.
John køber et 10 timers klippekort hos INWORKS, for at blive bedre til redigeringen af hjemmesiden samt servicering af vores medlemmer.
Det blev vedtaget at FI melder sig ind i skolekredsen for den nye idrætsefterskole i Odense.
7) Ledertræf april 2010; Program m.m. gennemgås.
Det har været svært at få fat i Kim Jensen DHF, sekretariatet prøver nu Allan Poulsen eller Jan
Pytlick. Det forsøges også at få Kerteminde sejlklub til at komme og fortælle om, hvordan/hvorfor
de arrangere disse store sejlerstævner i stedet for sponsorkontakter.
8) Behandling m.m. af ansøgninger om puljemidler.
Tennis Club Odense har søgt om beklædning til dommere og ledere ved ITF Juniors International
for 3.500 kr. Det blev bevilliget. Sekretariatet giver Tennis Club Odense besked.
9) Drøftelse af kommende årsmøde den 09.03.2010 herunder udvælgelse af prismodtagere.
26 personer er d.d. tilmeldt. Sekretariatet rykker for flere tilmeldinger.
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Forslag til dirigent er på plads. Bestyrelsen har enstemmigt vedtaget kåringen af årets kvindelige
og mandlige leder. Sekretariatet kontakter såvel dem der har indstillet de udvalgte, samt de stillere
der ikke fik valgt deres kandidat.
John R.N. køber vin til foredragsholder og dirigent via vores pulje ved danbillet.
Der er bestilt samme videomand som sidste år til samme pris.
Annie køber blomster til årets ledere.
10) Næste møde.
Næste møde blev aftalt til tirsdag den 06.04.10 kl. 15.00 til 21.00
Mødet starter med et kort bestyrelsesmøde, for derefter at gå over i et udviklings orienteret møde.
Er der bestyrelsesmedlemmer der ikke kan nå at ankomme til kl. 15.00 støder vedkomne blot til så
hurtigt som muligt.
Sekretariatet forsøger gennem Thomas Christensen at få OCC til at sponsere mødet hos dem.
11) Evt.
Ingen bemærkninger.

FI/JN
03.03.10
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