Referat – Fynske Idrætsforbund
Mødegruppe:
Dato
Sted
Deltagere

Afbud
Referent
Referatudkast godkendes senest:
Referat udsendes senest:
Status
Nr.
Punkt
0

Møde med Teis Bro

1

Godkendelse af referat
fra sidste møde
Orientering fra formanden

2

3

Orientering fra
kassereren

4

Orientering fra øvrige

Bestyrelsen
17-06-2015 kl. 17.00
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.
CL
22-06-2015
23-06-2015
Udkast v. 1
Kommentar/ beslutning/ opgave

Ansvarlig

Teis Bro ny Idrætskonsulent fra Odense Kommune
kom for at fortælle om arbejdet med en ny fritidspolitik.
To områder der blev nævnt er Skole/idræts
samarbejdet og faciliteter.
Godkendt
Rostadion har været ude i høring og der er kommet
nogle indlæg. Konklusionen er der indkaldes til et
ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor det
foreslås at nedlægge institutionen, og lægge fremtidige
opgaver ind under Miljøudvalget, der holder øje med de
fremtidige muligheder. IK og SC laver et oplæg til
indkaldelse, deadline august med rep. møde oktober.
Sportslørdag JC har udsendt styregruppereferat, der
kommer flere kommuner med. Der bliver sparet på
receptionen.
29 har betalt kontingent, rykkere udsendes.
Årets støttemidler er ikke udbetalt endnu pga.
kulturaftalen ikke nåede at blive underskrevet inden
valget, hvorfor der formentlig ikke sker noget før
september. Udsigt til ca. 30.000 mindre i indtægt.
Kulturregion Fyn kræver beløbsmodtagere skal kunne
dokumentere hvad tilskuddene bruges til. IK har været
til møde vedr. vores forbrug, hvor der fokuseres på
samarbejde med andre organisationer samt fokus på
unge.
Afregning for trafikkontrollør skal på dagsordenen
næste gang.
Regnskab udsendes.
IK: Møde i rådgivende fritidsudvalg med gennemgang
af forbrug af midler. Hver organisation blev drøftet, der
var ikke anmærkninger for FI.
CL: Har overrakt check til Svendborg Sund Sejlklub
26/4. Været til et stort kommune møde vedr. udsatte
børn, desværre ikke så stor idrætsfokus.
CL skal tale ved åbning Sportscentrum på lørdag, gave
blev drøftet og der var enighed om et ur med vores
logo.
Trafikofficials og Fyen Rundt afregning skal på

IK

5
6

Orientering fra udvalgene
Behandling af
puljeansøgning

7
Næste møde
8
Eventuelt
Mødet slut 19.21

dagsordenen til næste gang. Det lykkedes at skaffe 17
til Fyen Rundt.
Der er god gennemstrømning på vores FB side hvor
der er 75-100 forbi hver uge, hvilket også kan ses på
vores hjemmeside.
Check overrækkelse 24/6 i Fjelsted tager LR, mens der
ikke var nogen der kunne tage til svæveflyverne i uge
29.
Skovsøløbet kører planmæssigt invitation er netop
blevet klar.
Spræng rammerne: Special Olympics i Svendborg
ansøgning til fodboldtilbud. Bevilliget 6.000,- kr.
Kerteminde Sejlklub ansøgning til krabbe- og
sørøverhold. Bevilliget 5.000 til redningsveste, men
klubbens økonomiske situation taget i betragtning kan
det ikke blive til mere.
19/8 kl. 18.00
LR ønske om vindjakke til repræsentativt.

