Bestyrelsesmøde den 7. april 2011
Fynske Idrætsforbund, Kontoret

Deltagere: John Christensen, Ib Ketelsen, Annie Nielsen, Trine Basset, Poul Henning Andersen, Bernt
Nielsen og Leif Rasmussen
Syg: John Rask Nielsen
Dagsorden:
1. Godkendelse af sidste referat
2. Bestyrelsen konstitueres
3. Evaluering af Repræsentantskabsmødet
4. Formandens orientering siden sidst
5. Kassererens orientering om økonomi og budget
6. Personale- og kontorsituationen
7. Projektpulje ansøgninger
8. Medlemmernes orientering
9. Eventuelt
Referat:
Referatet fra sidste møde godkendt.
Bestyrelsen konstitueres
Ib Ketelsen fortsætter som næstformand og Leif Rasmussen som sekretær.
Bernt Nielsen – ny valgt efter Leif. F. Jensen, som ikke ønskede at fortsætte - bliver bestyrelsens
repræsentant i Miljøudvalget.
IK og LR påtager sig opgaven at planlægge dette års Ledertræf på Skudehavn, Rudkøbing, i september.
Foreløbige emner er Foreningsliv og Idrættens Analyse Institut.
Fyraftensmøde afholdes i starten af november. BN og TB påtager sig opgaven og har følgende emner
at arbejde videre med: Ungdomsskolernes/kommunernes samspil med idrætslivet og sundhedsvinklen.
På næste bestyrelsesmøde fremlægges foreløbige skitser til Ledertræf og Fyraftensmøde.
Evaluering af Repræsentantskabsmøde
Aftenen begyndte med en let, men lækker buffet serveret af Nordea Bank.
Inden mødets start blev Årets kvindelige og mandlige Idrætsleder kåret. Begge prismodtagere Helga
Petersen og Peter Johansen var gode og værdige modtagere af denne hæder, og udtrykte stor glæde for
priserne.
Efter en svag opstart på tilmeldingen til Repræsentantskabs mødet kom der skred i det, og vi nåede op
på 41 tilmeldte inklusiv borgmestrene Anker Boye og Sonja Rasmussen.
Nordea Bank var repræsenteret ved Erhvervsdirektør Kurt Skjødt og Carlsberg Sport ved John
Poulsen.
Aftenens dirigent var Fritidschef i Odense Kommune Thomas Bach (og bestyrelsesmedlem i DIF)
Repræsentantskabsmødet forløb uden mange spørgsmål fra salen og alle valg var genvalg.
Næste år skal vi muligvis finde et nyt mødested, da Nordea Bank ikke p.t. har givet tilsagn om
fortsættelse af sponsoratet. Bank Fyn kan være et fremtidigt emne.

Carlsbergs sponsorat er sikkert afhængigt af de eksisterende mundtlige og skriftlige aftaler med FI.
Efter Repræsentantskabsmødet fremlagde Peter Steen Jensen de foreløbige planer for Odense
Sportsefterskole.
Personale- og kontorsituationen
Dette punkt blev fremrykket af hensyn til PHA, som skulle deltage i møde omkring OKS
byggeprojektet.
AN har holdt møde med JRN omkring hans sygdomsforløb og muligheden for genoptagelse af arbejdet
på kontoret. JRN følte at der var fremskridt at spore, og han forventede snart at få sit kørekort tilbage.
Havde udtrykt ønske om opstart på fleksjob.
Flere medlemmer udtrykte forundring over JRN’s deltagelse i et sponsor-/PR arrangement for
Munkebo Speedway ugen før. Omtalt i Fyens Stiftstidende i stor avis opsætning.
AN og JC tager kontakt til JRN for et møde om et fortsat samarbejde efter sygdomsforløbet. Dette
møde holdes i nær fremtid.
Formandens orientering
Sportslørdag er blevet evalueret den 1.4.2011, og der var overvejende positivt at sige om arrangementet.
Dog var økonomien skredet lidt og vi måtte bidrage med kr. 5.000 mere, på linje med bl.a. SIKO
Udover de faste bidragydere havde Vattenfall meldt sig som sponsor med kr.50.000 i 2010/2011.
Svendborg og Fåborg Midtfyns kommuner forventes at deltage igen næste år. Der arbejdes på at få de
andre fynske kommuner interesseret i Sportslørdag.
Fyens Stiftstidende har overdraget deres deltagelse i Sportslørdag til Fynske Medier, som er et bredere
samarbejde af dagblade og øvrige medier.
Sportslørdag afholdes i Idrætshallen i 2012.
Den nye fynsk dækkende organisation ”Udvikling Fyn” har p.t. deltagelse af 6 kommuner, men håber
på flere i nærmeste fremtid. Samarbejdet vil komme til at dække turismen og erhvervslivet.
Sport Event Fyn kommer fremover ind under denne paraplyorganisation.
Thomas Bach er blevet konstitueret direktør for Odense Kommunes Børn & Unge Forvaltning.
Pia Starotska overtager stillingen som Fritidschef.
JC har deltaget i DAIs Årsmøde og deltager i DGIs Årsmøde den 29.april.
IK deltog i SIKO’s – ultrakorte Årsmøde.
Henning Rasmussen, FHF stopper og inviterer til afskedsreception den 15. april k. 14-17.
Jens Gantriis fylder 50 år den 15. april – reception kl. 13 og Bernt Nielsen, Thode Erhverv holder
reception i forbindelse med overtagelse af firmaet.
Svend Conrad og Bjarne Kongstad deltager i et møde med Fynsværket/Vattenfall.
Kassererens orientering
AN havde fremsendt regnskabet via mail. Medlemmerne er begyndt at indbetale kontingentet. Ingen
yderligere kommentarer til regnskabet.
AN har haft en snak med SIKO om administration og telefonopkald ved fejl alarmer. AN har kontaktet
forskellige alarmfirmaer for at finde en billigere løsning.
Casper fra Fjordager Badminton har ringet ind på FIs mobiltelefon for at få koderne til server udbyderen. LR tager kontakt til Casper.

Projektpuljerne
Der var modtaget 4 ansøgninger
Vægtløfteklubben KONO havde søgt om skånemåtter. Afslag.
Handicapforbundet havde søgt om tilskud til sommerskole. Ansøgning kr. 2.500 godkendt.
DHG havde ansøgt og fået godkendt tilskud til strandhåndboldbane i 2010. Projektet er udskudt til
2011 og blev godkendt. Beløb kr. 7.000
Broby Bueskytteforening havde søgt om et tilskud til uddannelse af unge bueskytter. Uddannelsen
skulle løbe over 3 år, og blev i princippet godkendt. Der ydes tilskud på kr. 10.000 i 2011 og hvis
uddannelsen forløber efter planen kan der efter ansøgning ydes kr. 10.000 i tilskud de næste 2 år.
Udvalgsorientering
IK kunne meddele, at Det rådgivende Fritidsudvalg ikke var nået til en afgørelse omkring
fordelingsnøglen af ”amtsmidlerne”.
LR havde kigget på vores hjemmeside og foretaget nogle få justeringer, og vil rette bestyrelsessiden til
når billedmaterialet fremkomme fra LFJ. Der vil blive lagt en bladrefunktion ind, som kan bruges til
”Fynsk Idræt”.
Eventuelt
Næste møde afholdes onsdag den 1. juni 2011 kl. 17 på kontoret.
Ref. Leif Rasmussen
12.4.2011

