Referat – Fynske Idrætsforbund
Mødegruppe:
Dato
Sted
Deltagere

Afbud
Referent
Referat udsendes senest:
Status
Nr.
Punkt
1

Referat

2

Formanden

3

Kassereren

4

Årsmøde

5

Orientering fra
øvrige

6

SAI

7
Evt.
8
Næste møde
Mødet slut kl. 20.11

Bestyrelsen
08-02-2017 kl. 18.00
FI kontoret
John Christensen (JC), Ole Hansen (OH), Annie Stolzenbach (AS), Leif
Rasmussen (LR), Bernt Nielsen (BN), Ib Ketelsen (IK), og Carsten Lausten
(CL). Ansvarlige benævnes med initialer.
Thomas Kaa (TK), Jan Jager (JJ), Erik Mogensen (EJM), Johnny Rusbjerg
(JR)
CL
13-02-2017
Udkast v. 1
Kommentar/ beslutning/ opgave
Ansv
arlig
Godkendt, der skal følges op på hosting. AS sender bilag på
AS
hosting til Leif.
Deltaget i DS fynskreds årsmøde 2/2. Ansøgning projektpulje
modtaget (behandles) efter 1/4, kan måske føres videre til et
større projekt med andre foreninger. Odense skal være facilitets
projekt by, noget vi kan bidrage med? CL og BN følger op.
Frivilligheds register der evt. skal styres, bliver det aktuelt skal der CL/BN
laves en kontrakt.
Rådgivende fritidsudvalg årsmøde 6/3, JC kan ikke - BN kommer i
stedet.
Revision gennemført og regnskabet godkendt og underskrevet.
Revisorerne genopstiller.
AS foreslår vi skifter regnskabsprogram til Conventus det gamle
system er for dyrt, Foreningslet kan tjekkes. Enighed om at AS
undersøger og vælger.
Budgetforslag udsendt, det tilrettes for nu af IK og AS, siden
drøftes og tilrettes det når den nye bestyrelse træder sammen.
CL tjekker op på dirigent.
CL
Lederpriser: Emner drøftet og besluttet.
IK: talt med DGI om gang i uge 23 om vi i fællesskab kan gøre
noget, der er ikke mange foreninger involveret. Formandsskab i
det rådgivende fritidsudvalg fra 2018, forslag blev drøftet, IK taler
med Hans Sørensen. Henvendelse fra Svend Conrad vedr.
fortsættelse af miljøudvalget, vigtigt at fastholde repræsentation i
Friluftsråd og Skovbrugerråd. Miljøudvalget inviteres til et møde
efter konstituering til snak om fremtiden.
BN og OH har været til idrætsråds møde. OH genvalgt som
regionsformand. Ambassadørordningen nedlægges, men der
tales om at sikre den lokale indflydelse. Møde med DIF på to-do
listen. Der kommer en ny kommuneundersøgelse fra DIF inden
kommunal valget.
CL: DAFF nyt medlem, evaluering af Sportslørdag enighed om
best games ever. Vi skal fremadrettet drøfte vores deltagelse.
SAI ønsker at bruge skabsplads i køkkenet på kontoret, der var
enighed om det er ok. Annie får lavet et par ekstra nøgler.
Aftales til årsmødet 8/3

