Referat – Fynske Idrætsforbund
Mødegruppe:
Dato
Sted
Deltagere

Bestyrelsen
08-10-2013 kl. 18.00
FI kontoret
John Christensen (JC), Ole Hansen (OH), Ib Ketelsen (IK), Annie
Nielsen (AN), Leif Rasmussen (LR), Johnny Rusbjerg (JR), Bernt
Nielsen (BN) og Carsten Lausten (CL). Ansvarlige benævnes med
initialer.

Afbud
Referent
Referatudkast godkendes senest:
Referat udsendes senest:
Status
Nr.
Punkt

CL
10-10-2013
11-10-2013
Udkast v. 1
Kommentar/ beslutning/ opgave

1

Godkendt

2

Godkendelse af referat
fra sidste møde
Orientering fra formanden

3

Orientering fra
kassereren

4

Orientering fra øvrige

Kommunens nye rådgivende eliteidrætsråd har lavet
oplæg til ny strategi, pengene skal bruges mere
konkret mod talentudvikling, også gerne
længerevarende.
Sportslørdag 11/1.
Besøg på Syddansk Universitets nye flotte anlæg.
Der er kommet lidt gang i ambassadørkorpset, JC og
Gitte Minor, Sports Study Svendborg er udpeget på
Fyn.
Frivilligheds konference 24/10 JC deltager
10/10 Reference gruppemøde Odense Kommune CL
deltager.
Fyraftensmødet 7/11 m. Christian Stadil.
Bjarne Christensen stopper som formand i Fjordager.
Ikke noget nyt vedr. Stige Ø projektet
Afskedsreception Kurt Schiødt, JC deltager
Har udsendt regnskab
Ikke noget nyt fra AL-Bank
Til næste møde budgetforslag for 2014.
Vi er tilmeldt den digitale postkasse
IK: Været til møde i fagrådet under kulturregionen, der
skal laves en ny kulturaftale til næste år. Vi skal være
obs og lave en plan efter KV13 og den efterfølgende
konstituering.
Hvis idrætten tænker lidt ud af boksen, så kan der
være kulturmidler at hente fra kulturregionen. Vi skal
overveje om vi kan finde på et projekt.
CL:
Sponsorudvalgsmøde med BN og LR, der er en mulig
afløser for AL-bank, vigtigt at fortsætte med at få
adresser ind i nyhedsbrevsdatabasen, der er pt. ca.
600, skal meget højere op.
Møde Idrætspolitisk Forum Fyn bla. med fremlæggelse
af positiv tilfredshedsundersøgelse fra Odense
Kommune Fritidsafdelingen.
Teencoach oppe på 7 tilmeldte, fler der har

Ansvarlig

tilkendegivet interesse.
Haft møde med DIF ambassadør Gitte Minor, arbejder
på et fælles projekt mellem FI og Sports Study Sydfyn.
5
6

Orientering fra udvalgene
Behandling af
puljeansøgning

7

Rep. møde og lederpriser

8

Skoleprojekt

9
Næste møde
10
Eventuelt
Mødet slut 20.30

OB bordtennis - ansøgning om støtte til deltagelse i
Europa Cup.
Vi dækker togbilletterne til spillere og en leder max.
10.000.
Lokalitet, CL har besigtiget VIssenbjerg det er lidt for
småt.
CL undersøger kulturhuset i Ullerslev. 3-12/3.
Til næste gang kandidater til næste års priser.
Vi kan ikke deltage med vores midler på det
nuværende grundlag. Der vil kunne ansøges om noget
konkret materiel.
JC og CL skriver et svar.
27/11 kl. 18.00 CL og LR finder stedet

