Referat – Fynske Idrætsforbund
Mødegruppe:
Dato
Sted
Deltagere

Afbud
Referent
Referat udsendes senest:
Nr.
Punkt

Bestyrelsen
28-06-2017 kl. 18.00
FI kontoret
Bernt Nielsen (BN), Ib Ketelsen (IK), Annie Stolzenbach (AS), Leif
Rasmussen (LR), Jan Jager (JJ), Johnny Rusbjerg (JR), Ole Hansen (OH),
Erik Juhl Mogensen (EJM) og Carsten Lausten (CL). Ansvarlige benævnes
med initialer.
Thomas Kaa, (TK),
CL
30-06-2017
Kommentar/ beslutning/ opgave
Ansvarlig
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Godkendelse af referat

Referat godkendt.

2

Siden sidst

Møde med kulturregionen som der er kommet en pæn artikel
ud af. 29/5 Kaffemøde med DGI Fyn, god snak bla. om
fællesprojekter. DGI gør klar til kommunalvalg. Center for
civilsamfund årligt møde, Dropbox invitation udsendt.
Miljøudvalget v. Svend Conrad, Jørgen Raaen Rasmussen,
Jørgen Ærenlund, Ole Ingemann, Leif F. Jensen, var inviteret
til et møde om miljøarbejdet - status, udfordringer og hvordan
vi fastholder.
SC: gav status - motorbane, svæveflyvning og skovadgang.
JRR: supplerede med Elmelund er en succeshistorie,
hvorimod skovadgang i private skove er fortsat et problem.
Der er sjældent problemer med de organiserede udøvere, det
er de uorganiserede der giver problemer
SC: Blevet kutyme at tage penge i de private skove, svært
med adfærden i skovene.
JRR sender referatet til Dorte OA hos DIF, og korresponderer
om det.
JÆ: Har med alt det flyvende at gøre. Sag med
støjproblemer har lært at man skal være på forkant. Vigtigt
idrætten er med i Friluftsrådet. Genopstart af idrætsråd i
FMK.
OI: udfordring der ikke er mange der kender til de gode
historier fra miljøudvalget .Kunne give god værdi. Sejlsport
har ikke de store miljøudfordringer pt., der er ikke
havnearbejder i gang. Problematik fremadrettet med flere
turister der påvirker kysterne. Kommunikeres mere på
hjemmesiden.
IK: Hvordan er i valgt ind i skovråd, friluftsråd
JR: Oprindeligt var det DIF, nu er det o-sporten
SC: Blev udpeget af DIF
IK: Fisker for at forberede et møde med DIF.
LR: Kan der laves en liste over repræsentationer og hvordan
man er indvalgt.
JÆ: Kendskab er et problem
LR: Vi er aldrig gået efter klubberne, men efter forbundene.
IK: I forhold til miljø er det et vigtigt punkt for DGI.
JÆ: Lokalplaner er vigtige at være obs på.
SC: DIF har også neddroslet deres miljøindsats.
BN: Noget vi som bestyrelse kan/bør gøre?
SC: Lad os vente til efter mødet med DIF.
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Møde med
Miljøudvalget

OI: En platform for dokumenterne.
JR: Dejligt hvis initiativerne kommer på opfordring fra
bestyrelsen.
BN: De gode historier skal føres til protokols, også i forhold til
kulturregionen. Vi laver et lille skriv med de vigtigste sager fra
miljøudvalget.
IK: Vigtigt ved DIF at få afklaret om de har en interesse i
miljøarbejdet i FI.
3

Opfølgning fra
sidste møde

Sportslørdag: Konklusion fra sidst vi stiller arbejdskraft til
rådighed, vi vil gerne være med, men vi har ikke 30.000, men
kan muligvis betale 10.000. BN undersøger hos SIKO, hvor
de står og tager derefter en snak med Michael Johansen.
Opfølgningspunkter fra sidst som blev udskudt til næste
møde:
1. Møde aftales med DIF (Thomas Bach) for afklaring af
muligheder og hvor DIF ser FI.
2. Møde med DGI Fyn om muligt samarbejde fx. om
ungdomsleder projekt med støtte via kulturregionen.
3. Møde i sponsorudvalget
4. Liste over mulige kandidater til bestyrelsen
påbegyndes.
5. Materiale til møde række med vores større forbund
laves og møder aftales.
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Nyt fra øvrige

OH: struktur diskussion hos DBU.
JJ: Skole OL 5 klubber på Fyn, mange børn igennem både
lokalt og nationalt.
EJM: Som byrådskandidat inviteret til kandidatmøde, hvor
kandidaterne skal klædes på. Sportscollege Odense er tæt
på, som tilbygning til Syddansk erhvervsskole i første
omgang 12 lejemål. Man skal udvælges for at komme ind.
Indflytning sommer 2019. Privatinitiativ med HCO, OQ og OB
er initiativtagere.
AN: Pengene er kommet ind fra kulturregionen. Regnskab
udsendt. Skovsøløbet 27/9 ser ud til at køre.
IK: Møde rådgivende fritidsudvalg vedr. pengefordeling.
Konference om æstetiske læringsprocesser, samspil mellem
kultur og skole, så børnene får tingene fortalt på en anden
måde.
LR: TV2 Fyn kører meget på unge i forbindelse med valget.
CL: Invitation til konference vedr. den åbne skole, forslaget er
at betale for 2-3 pers. DGI gør det samme. Hvis der viser sig
nogen der også kan bruge det i det videre arbejde, så aftaler
vi hvad det skal udmønte sig i.

Næste møde

Kommende møder blev aftalt til:
31/8 kl. 19.00, 1/11 kl. 19.30, 14/12 kl. 18.00 og 8/2 kl. 18.00.
Repræsentantskabsmøde 13/3
-
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EVT.
Mødet slut kl. 20.15

BN

