Referat – Fynske Idrætsforbund
Mødegruppe:
Dato
Sted
Deltagere

Bestyrelsen
03-02-2016 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
05-02-2016
08-02-2016
Udkast v. 1
Kommentar/ beslutning/ opgave

1

Godkendt

2

Godkendelse af referat
fra sidste møde
Orientering fra formanden

3

Orientering fra
kassereren

4

Orientering fra øvrige

5

Orientering fra udvalgene

Takkekort fra bisættelse af Jytte Nielsen.
Været i TV2 Fyn 30/12 og 4/1.
2/1 Reception Hotel Svendborg Tom Pelle 50 år.
Været til sidste bestyrelsesmøde i HCA marathon, Erik
Mogensen overtager pladsen på FI´s mandat.
Sportslørdag god tilfredshed med det. Der kunne godt
gøres noget mere ud af mestrene fx. ved en
præsentation af dem ved indmarchen. Kunne TV
dækningen gøres bedre? Hvad med fx. U23 mestre,
der bliver fejret andre steder skal de også fejres?
Måske kunne der laves et samarbejde med
kulturregion Fyn.
I morgen årsmøde i Fyns sejlunion, skal dirigere FTU
9/2, møde DGI 15/2 vedr. samarbejde.
Balance udsendt. Konti slået sammen.
Projektmidler ikke indløst
Bredbånd/telefoni gennemset og beskåret.
Sponsorater til lederpriserne skal findes, LR og BN
kigger på det.
Revision onsdag d. 10/2.
Hjemmesiden vi er nød til at skifte fra Joomla til
Wordpress, for at modernisere hjemmesiden. Hosting
skal også skiftes. CL og LR arbejder videre.
Opfølgning vedr. medlemskaber. JC fået fat på
Ishockey, CL: Karate og brydning
IK: kulturregion møde der laves en
projektlederuddannelse. DGI og FI har hjulpet med
promovering. Rådgivende fritidsudvalg møde med
modtagere, møde i miljø og planudvalget - udvalgets
fortsættelse blev drøftet interesse for samarbejde med
DGI på det område..Der blev peget på 2 områder hvor
det kunne være godt at få en repræsentant ind nemlig
fra Friluftsrådet og Sejlunionen. Fortsætter udvalget
skal der laves et kommissorium.
Svend Conrad og Jørgen Raaen har lavet et udkast til
høringssvar på kommuneplanen for Odense. CL får det
sat op på officielt papir.

Ansvarlig

CL

6
Næste møde
7
Eventuelt
Mødet slut 20.17

CL: Sportslørdag har taget ca. 175 timer. IFF godt
møde og velbesøgt før jul med et spændende oplæg
vedr. gadeidræt. Det medførte et samarbejde med Ung
Vest i et forsøg på at få opsat en Snowboard rampe
bla. med is fra skøjtehallen, det er en forhåbning der
kan laves en forsøgsordning endnu denne vinter.
Arbejdet med Trafikofficials til Fyn Rundt starter nu.
OH: DBU Fyn har haft velbesøgt rep møde
Repræsentantskabsmøde oplæg uddelt, dirigent
forslag drøftet. CL redigerer oplægget og udsender.
Lederpriser drøftet.
2/3 kl. 18.00
DAI generalforsamling 25/4.

