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1

Godkendelse af referat
fra sidste møde

-

2

Orientering fra
formanden

Orientering om JCs aktiviteter siden sidste møde
tilsendt: Fyns Håndbold Forbunds generalforsamling,
den 5/5, det var et roligt møde, men vi har god kontakt
til FHF .
13/4 overrakte jeg check i kajakklubben Strømmen i
Middelfart.
24/4 holdt Annie, Karsten og jeg møde med konsulent
fra DAI, og 2 studerende, angående samarbejde og
Skovsøløbet. Det kan Carsten og Annie fortælle mere
om.
5/5 var der møde i Styregruppen Sport & Event i
Udvikling Fyn, det første møde siden september 13. Her
var ikke den store debat, da alle afventer udviklingen i
den nye Udvikling Fyn organisation.Sport & Event
afdelingen kommer sandsynligvis til at køre videre i det
hidtidige spor, men medarbejderne bliver færre. Fortsat
med Erik Mogensen som chef.
27/5 var der møde i Sportslørdag gruppen. Som nævnt i
mail, bliver ”prisen” fremover kr. 30.000,-, det håber jeg I
er med på? Det er en god platform at vise flaget.

Ansvarlig

Bestyrelsen tilsluttede sig dette.
SIKO ville kun give kr. 10.000,-, og det vil de øvrige
arrangører ikke acceptere, så er de ”ude”. De fik dog en
mulighed for at slå sig sammen med Samvirkerne i
Nyborg og Svendborg, til en samlet pris af kr. 30.000,Regnskab og budget for Sportslørdag fremsendt pr. mail
Møde angående Odense kommunes nye Eliteidræts
strategi, den 4/6-14, og det skyldtes, at enkelte tidligere
Lokomotivklubber, samt SIKO ikke var helt tilfredse med
den nye strategi, og støttekonceptet. Det var et meget
velbesøgt møde, og der var en god dialog/debat, som
endte med, at man fastholder strategien, evt. med
mindre sproglige tilretninger? Fritidsafdelingen kommer
højst sandsynligt med et referat, eller en konklusion.
10/6 var der rejsegilde på den nye tennishal ved
Marienlyst. Her blev det bl.a. drøftet, at TCO har
ændret bestyrelse. Fyns Tennis Union vil givet blive
mere aktive omkring det nye center.
Bolbro dage? En sammenslutning af foreninger laver en
aktivitetsdag. FI deltager ikke.
3

Orientering fra
kassereren

4

Strategi diskussion

5

Orientering fra øvrige

Balance udsendt, efter den er udsendt er pengene
blevet overført fra AL-bank. Søsportscentret står i 0,-,
men skyldes en fejl i overførslen.
Penge fra Kulturregionen er modtaget.
Vi har fået ny kontaktperson hos Middelfart Sparekasse,
møde aftales.
Kontingentopkrævning 29 har betalt.
Skovsøløbet projektskrivelse og budget fremsendt. løbet
afvikles 17/9. Det skal undersøges om der kan hentes
midler eksternt. CL drøfter med Lisbeth Crafack DAI om
der skal sendes en ansøgning til Region Syddanmark.
Evt. underskud deles mellem DAI og FI.
Strategi dokument udsendt med CLs overvejelser.
Vi skal søge nogle projekter der kan generere indtægter
til dækning af løn.
Vi kigger på det igen til november for at følge op, og for
at sikre strategi er på programmet flere gange i året.
Hjemmesiden billeder af hvert bestyrelsesmedlem.
CL har deltaget i kulturcamp der skulle udvikle projekter
til regionens næste 4 års periode.
IK: deltog også som mentor, og er blevet bedt om at
være med i fagrådet.
29/4 deltaget i kulturmøde
29/4 mini konference i Ringe vedr. skolereform og

CL

CL
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Orientering fra
udvalgene
Indkomne ansøgninger

Næste møde
Eventuelt

Mødet slut 20.11

vedligehold af anlæg.
21/5 møde i det rådgivende fritidsudvalg, med den
endelige fordeling af midlerne.
Fjelsted Speedway - handikap rampe er ikke inden for
vores rammer. Vi fastholder vores tilsagn til speedway
cyklen fra sidste år på 7.000, men vil godt vide om de
ønsker at gøre brug af de bevilligede penge.
Principiel diskussion vedr. individuelle bevillinger, vi skal
sikre at dem der søger afprøver alle tænkelige kanaler,
og får hjælp til at afsøge de muligheder
Niels Korsgaard og Camilla Jensen, tennis - besluttet vi
ikkegiver til private ansøgninger, ansøgninger skal gå
gennem klubben der må søge på talenternes vegne og
beskrive hvad de gør for talenterne.
DBU Fyn - ansøgning til skoleprojekt, der skal startes
noget op. Vi bevilliger pengene 10.000,-, udfra den
forudsætning at vi kan være med som observatører for
at kunne få noget viden og erfaring med skoleprojekter.
Bristol - 5.000 bevilliget.
Fåborg Sejlklub - 5.000 bevilliget og det pointeres at det
er til børn og unge.
CL doodler 6/8 og 11-14/8.
CL meddeler vi lukker odense kultur og idrætscenter
siden.

CL svarer

CL
CL

