Referat – Fynske Idrætsforbund
Mødegruppe:
Dato
Sted
Deltagere

Bestyrelsen
01-10-2014 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
06-10-2014
07-10-2014
Udkast v. 1
Kommentar/ beslutning/ opgave

1

Godkendt

2

Godkendelse af referat
fra sidste møde
Orientering fra formanden

Ansvarlig

Eliteidrætsstrategi er blevet justeret og godkendt.
Fritidsafdelingen får nu Martin Petersen som chef.
I Odense Kommunes nye budget er der afsat 2 mio. til
aktiviteter omkring skoleidræt.
Udvikling Fyn sker der noget. Styregruppemøde d. 22 i
event afdelingen. Erik Mogensen har sagt op, der skal
findes en ny der kan få events hjem.
HCA maraton er flyttet til Stadionvej annekset pr. dd.
City Games er flyttet på Slottet indtil videre, og er ude
af Udvikling Fyn. FI sidder fortsat i events udvalget i
Udvikling Fyn.
Udvikling Fyn styrer også i år Sportslørdag ved Morten
Karlsen, men det vides ikke, hvad der sker derefter.
FI har fået opgaven at administrere tilmeldingerne til
receptionen, og finde et godt tilmeldingssystem.
Styregruppemøde 9/10.

CL

Til sportslørdag skal vi finde nomineringer til årets
fynske initiativpris. Kontakt Gitte Minor om der er nogle
fynske foreninger, der har et godt skolesamarbejde.
Fyraftensmøde 6/11 med Mads Vangsø.
Skovsøløbet en solstråle historie. 202 deltagere fint
trods det kolliderede med Egeskov Marked. Der skal
evalueres og bestemmes en ny dato til sidste år.

3

Orientering fra
kassereren

4

Orientering fra øvrige

5

Orientering fra udvalgene

Cykelbane åbner 24/10 og Tennis hallen 9/11.
Der kommer en ny balance.
Der er 5 tilbage og der rykkes fortsat.
AN og IK justerer budgettet.
CL - Sportscentrum det kører fint planlagt åbning 1/4
2015.
Søsportscentret der har været møde mede Jane
Jegind mf.l vedr. det politiske syn på Søsportscentret.
Et kort møde. JC havde fremsendt notat vedr. sine
tanker efter mødet. Jane J syntes ideen er god, men
tvivler på hun vil kunne tælle til 15 mandater i byrådet.
Der er lang tidshorisont mhp. Afklaring af værkets

AN/IK

6

7

Behandling af
puljeansøgning

Næste møde

8
Eventuelt
Mødet slut 20.30

fremtid. Rådet for fremtiden er at finde nogle nye
samarbejdspartnere helst indenfor miljøområdet.
JC, JR og IK følger op.
Ansøgning fra Fyns Kegle Union til Skoleprojekt.
Vores pulje går til nye initiativer, et lignende initiativ er
tidligere støttet, vores puljer går ikke til drift, og
ansøgningen afvises.
Check overrækkelser
Odense Beachvolleyklub
Kerteminde Vandskiklub
18/11 kl. 18.00, Julemødet 10/12 kl. 19.00 LR kigger på
sted.
Dalum IF sælger anparter til Multibane.

CL

LR

