Referat – Fynske Idrætsforbund
Mødegruppe:
Dato
Sted
Deltagere

Afbud
Fraværende uden afbud
Referent
Referatudkast godkendes
senest:
Referat udsendes senest:
Nr.
Punkt
1
2

Godkendelse af referat fra
sidste møde.
Orientering fra formanden

3

Orientering fra kassereren

4

Orientering fra øvrige

5
6

Orientering fra udvalgene
Puljeansøgning

7

Hvor langt vil vi gå i

Bestyrelsen
22-08-2012 kl. 17.00
Kontoret
John Christensen (JC), Ib Ketelsen (IK), Annie Nielsen (AN), Bernt
Nielsen (BN) og Carsten Lausten.(CL). Ansvarlige benævnes med
initialer.
Leif Rasmussen (LR), Johnny Rusbjerg (JR), Poul Henning Andersen
CL
26-08-2012
27-08-2012
Kommentar/ beslutning/ opgave

Ansvarlig

Har været i kontakt med Niels Nygaard, DIF vedr. møde,
NN vender tilbage, JC rykker hvis der ikke er kommet
noget inden månedens udgang.
Møde via DGI med sponsorfirma JC og LR deltager.
Møde i Idræts politisk Forum Fyn 7/9, CL og JC deltager.
Sportslørdag ser ud til udvidet arrangørskreds.
Balance udsendt, bevilling er tilgået, pengene er på vej.
En enkelt omkontering foretaget.
CL: Principiel drøftelse vedr. om vi ønsker en kommerciel
aktør der i foreningsregi er medlem af DIF som medlem?
Det ønsker vi ikke.
Rykkere på manglende kontingent udsendt.
CL har kontaktet alle forbund der ikke er medlemer det
har foreløbig givet 2. nye medlemmer Petanque og
Triathlon.
Velkomstskrivelse udsendes til klubberne, vil indsamle
klubdata på så mange foreninger som muligt og udsende
et infobrev, samt få de klubadresser på nyhedsbrevet.
Få lokalunionerne til at videresende nyhedsbrevet.
Fjelsted Speedway CL yder assistance til fundraising til
klubhus til brug ved event.
Nyhedsbrev udsendes i næste uge.
Der skal tjekkes op på handikap idrætten og deres
foreninger.
Ansøgning fra Fyns Kegle Union, formelt skal det
godkendes af hovedforbundet, uddybning af hvilke skoler
der inviteres og hvordan er den samlede finansiering.
Under forudsætning det ser fornuftigt ud er vi villige til at
mod dokumentation at dække banelejen.
Praktisk samarbejde på tværs. IK skitserer og holder

JC

CL

CL
CL
CL

CL skriver
tilbage

IK/CL

8
9
10

samarbejdet med mulige
samarbejdspartners og
med hvem.
Indstilling til lederpriser og
initiativ pris.
Næste møde
Eventuelt

Møde slut 18.50

møde med CL, som forberedelse til møde ved DGI d.
25/9. Opfølgning på næste møde.
Der annonceres efter emner i næste nyhedsbrev.
19/9 kl. 18.30
LR henter roll up banner i Tommerup.
Invitation til OTK jubilæumsreception 27/10.
Rådgivende fritidsudvalg IK tager BN med.
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LR

