Referat – Fynske Idrætsforbund
Mødegruppe:
Dato
Sted
Deltagere

Afbud
Referent
Referatudkast godkendes
senest:
Referat udsendes senest:
Status
Nr.
Punkt
1

Godkendelse af referat
fra sidste møde

2

Orientering fra
formanden

3

Orientering fra
kassereren

4

Orientering fra øvrige

Bestyrelsen
08-04-2014 kl. 18.00
FI kontoret
John Christensen (JC), Ole Hansen (OH), Ib Ketelsen (IK), Annie
Nielsen (AN), Leif Rasmussen (LR), Bernt Nielsen (BN) og Carsten
Lausten (CL). Ansvarlige benævnes med initialer.
Johnny Rusbjerg (JR),
CL
14-04-2014
14-04-2014
Udkast v. 1
Kommentar/ beslutning/ opgave
Godkendt
Opfølgning på enkelte punkter:
Sportscentrum – CL har været i kontakt med dem og de
er interesserede i hjælp.
Alarm – LR har opsagt, ny mulighed koster 4.000, LR
følger op
Middelfart Sparekasse – Sponsoraftale er i hus, og der
var enighed i bestyrelsen om at der skiftes bank. Der er
muligheder for yderligere støtte, hvis vi kommer med
nogle gode ideer og projekter. Konkret mulighed et
samarbejde med DAI om et arrangement for
sindslidende. Der var enighed om at der arbejdes videre
med dette projekt.
Repræsentantskabsmødet – pænt fremmøde trods
afstand. Tilbud fra Karl Emil Greve og Tommerup vedr.
næste års møde, CL kontakter.
Bestyrelsen konstituerede sig uændret.
Har været til rejsegilde på cykelarenaen, TCOs
generalforsamling.
Der er udsigt til at der igen bliver aktivitet i Udvikling Fyn
events bestyrelse.
Tager 12/4 til Middelfart for at overrække check til
kajakklubben Strømmen.
Har været til evalueringsmøde vedr. Sportslørdag 3/3,
alle er fortsat med, man håber på flere kommuner og DR
Fyn. Udsigt til at beløbet bliver hævet med 5.000, vi
afventer officielt tilbud før vi tager stilling.
Balance udsendt gav ikke anledning til kommentarer.
Revisor Susanne Hansen er flyttet, hvorfor vores
suppleant Jørgen Raaen skal indkaldes.
Annie er blevet valgt som kasserer i DAI, bestyrelsen
godkendte dette udfra den forudsætning at vores
revisorer orienteres.
Der laves et møde med vores revisorer Kurt Madsen og
Jørgen Raaen, samt IK, AN og CL.
CL: Har været til møde i frivillighedspanel i Odense
Kommune, med et oplæg ikke mange kunne være
uenige i.
Har deltaget i Skoleidrætsårsmøde 5/3.
Har deltaget i SIKOs årsmøde.

Ansvarlig

CL
LR

CL

CL

Medlemsregistrering skrider fremad, det ser positivt ud,
og er en god mulighed for kontakt med medlemmerne.
Har arbejdet videre med skoleidrætstiltag.
Der skal historier på hjemmesiden om hvad vi arbejder
med.
IK: Har deltaget i standerhejsning og jubilæumsdag i
Odense roklub, har deltaget i et udramatisk årsmøde
hos DGI.
Medlemsmødet i det rådgivende fritidsudvalg gav valg af
Gitta Madsen, DGI – Hans Jørgen Andersen, Firma og
IK som idrættens repræsentanter, IK er fortsat formand
Der var deltagelse af Ungdomsringen der også arbejder
med skolereformen, CL kontakter Nina Øhlenslager for
muligt samarbejde.
Der er indkaldt til fællesmøde 29/4,med skoereformen
og anlæg som temaer.

CL

CL

OH – er blevet genvalgt som regional repræsentant for
idrætssamvirkerne.
LR – til august skal der indstilles repræsentanter til TV2
Fyns repræsentantskab. Kontakt til medlemsforbund for
link på deres hjemmeside.
5
6

Orientering fra
udvalgene
Indkomne ansøgninger

7
Næste møde
8
Eventuelt
Mødet slut 20.02

LR og CL

CL undersøger hvad SUP paddles koster der bevilliges
som udgangspunkt til 1 dog max 8.000 kr.
4/6 kl. 18.00.

CL

