Referat – Fynske Idrætsforbund
Mødegruppe:
Dato
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Referatudkast godkendes
senest:
Referat udsendes senest:
Status
Nr.
Punkt
1
2

3
4

5

Godkendelse af
referat
Orientering fra
formanden

Orientering fra
kassereren
Orientering fra øvrige

Orientering fra
udvalgene
6
Behandling af
puljeansøgning
7
Næste møde
8
Eventuelt
Mødet slut 19.30

Bestyrelsen
19-02-2015 kl. 18.00
FI kontoret
John Christensen (JC), Ole Hansen (OH), Ib Ketelsen (IK), Leif
Rasmussen (LR), Johnny Rusbjerg (JR) og Carsten Lausten (CL).
Ansvarlige benævnes med initialer.
Annie Nielsen (AN), Bernt Nielsen (BN)
CL
23-02-2015
24-02-2015
Udkast v. 1
Kommentar/ beslutning/ opgave
Godkendt med de rettelser der blev indsendt
JC har været til sejlernes årsmøde, de har fået ny kasserer.
Kulturregionen har indkaldt til møde i det rådgivende
fritidsudvalg d. 19/3.
16/2 var der møde i UF Sport og Events Advisory Board, der er
lavet ny strategiplan med større selvstændighed. Der er ansat
nye medarbejdere. Der bliver pga de seneste års stilstand et hul
i eventkalenderen i 2017 og 18.
Søsportscenter møde 18/2 JC, IK og CL med Bjarne og Svend.
En god snak, hvor situationen blev klarlagt. Der er søgt
forstadspulje midler til undersøgelse af muligheder for det
maritime miljø ved Stige Ø. Der skal komme svar i næste uge.
Rep. møde i Søsportscentret 11/3.
Lederpriser indstillinger drøftet og udvalgt.
Sportslørdag - evalueringsmøde 27/3.
Repræsentantskabsmøde - indlægsholder forslag Claus
Rasmussen alt. DIF JC tjekker CR – CL DIF.
Suppleanterne genopstiller. CL sørger for flasker og blomster.
Trafik kontrollør kursus og administration. JC og CL havde lige
holdt møde med Sten Poulsen, Fyn Rundt. Der afvikles et
kursus 29-30/5. FI har fået til opgave at finde alle de kontrollører
der hidtil er uddannet på Fyn. Kontrollørerne skal bruges til de
store fynske arrangementer. Incitamentet for foreningerne er et
bidrag til klubkassen.
Budgettet er tilrettet. Medlemstallene skal indberettes CL
orienteres så han kan tage action på medlemstal.
IK: Middelfart har meldt sig ud af Kulturregionen. Der er en
mulighed for nedsat tilskud.
CL: Sportslørdag kræver meget tid vil estimere det har taget
200-250 timer. Fører løbende adresseliste mhp på næste år.
Ingen
15/4 kl. 18.00
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