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Bestyrelsesmøde 
Den 4. september 2008 kl. 17.00 
Idrættens Hus, Bolbro 
 
Tilstede: John Christensen, Annie Nielsen, Ib Ketelsen, Leif F. Jensen, Trine Basset, Poul 

Henning Andersen, Leif Rasmussen og John Rask Nielsen (konsulent) 
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  6.   Orientering om TV2 Fyns fremtidige sendeflade 

7.   Revideret medieplan 
8.   Orientering om bladet 

  9.   Næste møde 
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Referat: 
 
Der blev budt på smørrebrød inden mødestart. 
 
1.  Godkendelse af sidste referat 
Referatet godkendt bortset fra, at John Rask Nielsen ikke var nævnt i deltagerlisten. Lisbeth Møller 
var fejlagtigt indføjet som deltager. Er rettet i det gamle referat. 
 
2.  Siden sidst  
Bokserne har indbetalt deres kontingent. 
Vi har modtaget a/c tilskud på kr. 67.500 fra SEF. Der resterer kr. 60.000. Tilskuddet fra DrF er 
endnu ikke modtaget. 
Mødet mellem DGI Fyn og FI er afholdt med deltagelse af Gitte Madsen og Hans R. Sørensen fra 
DGI og IK og JC fra FI. God stemning på mødet og planlagt gensidig deltagelse på vores Ledertræf 
og DGIs orienteringsmøde den 6.10.2008 med Søren Møller som oplægsholder. Samarbejdet 
mellem FI og DGI er meddelt vore respektive baglande. IK havde indtryk af at Gitte Madsen var 
særdeles glad for vores fællesmøde. Nyt fællesmøde med DGI den 13.11.2008. IK og JC deltager. 
Vi er indbudt til at deltage i Studiestart messen på SDU den 15.16.9.2008 sammen med SIKO og 
DGI. Den længe ønskede Roll Up fremstilles og bruges på messen. JRN tager kontakt til Preben 
Rasmussen om samarbejde på messen.   
Preben Staun kommer til Lederkonference i Rudkøbing. Han skal tilbage til Odense, om aftenen, da 
der holdes DIF bestyrelsesmøde i Odense. PS vender også tilbage omkring konferencens økonomi. 
Preben Staun og Preben Rasmussen har haft en snak om de fynske Idrætsråd. FI er fortsat DIFs 
kontakt til Idrætsrådene. 
Kulturpolitisk Forum skal fortsat bearbejdes omkring vores optagelse. 
OKS har fremsendt indbydelse til Info møde den 3.11.2008 kl. 19, hvor deres planer om nyt center 
fremlægges. IK + LR + PHA deltager i mødet.   
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3.  Økonomi 
Vi har som tidligere nævnt fået kr. 67.500 fra SEF. 
Der kommer ca. kr. 180.000 fra DrF. 
Rulleskøjterne har indmeldt sig i FI. 
 
4.  behandling af indkomne ansøgninger 
Der er modtaget ansøgning fra Bowlingforbundet til en Mini turnering. Der er ansøgt om kr. 7.750. 
De får en underskudsgaranti på kr. 5.000. 
 
5.  Lederkonference den 24.25. oktober 2008 
Budget gennemgået og godkendt.  Liste over gratister gennemgået og godkendt. Invitationen 
gennemgået og tilrettet. Den udsendes til vore medlemmer og Idrætsrådene/Samvirkerne. 
Som underholdende indslag om aftenen blev foreslået Frank Lundstrøm fra Langeland, Ølsmagning 
ved Leif Typkær, Søren Østergaard fra CUR eller Nørregaard Frandsen fra SDU. 
JRN arbejder videre med Frank Lundstrøm efter IK research. 
  
6.  Orientering om TV2 Fyns fremtidige sendeflade 
Der afholdes et møde den 14.8.2008 med DGI og FI, hvor man lægger op til et fremtidigt 
samarbejde. Referat fra sidste Repræsentantskabsmøde er rundsendt til bestyrelsen. Der var enighed 
om, at indholdet skrives over på en lille folder eller A4 ark, som kan lægges på hjemmesiden og 
eventuelt vedlægges det kommende blad. LR påtager sig opgaven at finde mere om det digitale TV, 
som starter op 1.11.2009 
 
7.  Revideret medieplan 
JRN fremlagde ren revideret medieplan til godkendelse. Han vil tilstræbe, at der lægges nyheder på 
hjemmesiden hver uge. 
JRN fremlagde et gaveregulativ. Fremtidig gives der gaver til arrangementer/fødselsdage, hvor vi er 
inviteret. Formanden kan til enhver beslutte hvor og hvornår, der skal gives gaver.  
Beløbsramme kr. 300.  
 
8.  Orientering om bladet 
LFJ kunne meddele, at deadline var tæt på, og der næsten var fyldt op. Bladet udkommer ultimo 
september. TV2 Fyns nye sendeflade i 2009 nævnes i bladet. 
 
9.   Næste møde  
Møderne den 6.10.2008 og 14.12.2008 nykkes en time frem til kl. 16.00 
 
10. Eventuelt 
IK udtrykte stor glæde og tilfredshed med den massive information der udsendes fra kontoret. Tak 
til JRN.  
 
 
Leif Rasmussen 
Sekretær 


