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Bestyrelsesmøde 
Den 3. februar 2009 kl. 17.00 
Idrættens Hus, Bolbro 
 
 
Tilstede: Ib Ketelsen, Leif F. Jensen, Annie Nielsen, Trine Bassett, Poul H. Andersen, Leif 

Rasmussen og John Rask Nielsen (konsulent) 
Afbud: John Christensen  
 
Dagsorden:   

1. Godkendelse af referat den 06.01.2009 
2. Orientering fra formanden 
3. Orientering fra kassereren 
4. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer og udvalg 
5. Orientering fra konsulenten 
6. Forberedelse af Repræsentantskabsmødet den 17.3.2009 
7. Behandling af indkomne forslag til Lederpriser 
8. Forberedelse af Ledertræf den 27.-28.marts 2009 
9. Behandling af ansøgning om puljemidler 
10. Næste møde  
11. Eventuelt 

 
Referat: 
 
1. Godkendelse af referat 
Referat godkendt. 
 
2.  Orientering fra formanden 
Indlæg fremsendt via mail, da JC havde meldt afbud til dagens møde. 
JC deltog i FBUs Repræsentantskabsmøde i Ringe den 10.januar. Der blev orienteret om 
Fodboldrådene, som måske fremover kan indgå i et samarbejde med Idrætsrådene. 
12.januar var der Årets Sportsnavn på TV2 Fyn. FI uddelte Initiativprisen til Odense Squash Klub. 
19.januar blev der afholdt 2 møder med Martin Borch, DIF konsulent. Første møde med bestyrelse 
og miljøgruppen, hvor vi fik drøftet miljøspørgsmål og andre samarbejdsformer. 
Næste møde var med de fynske Idrætsråd, hvor Nyborg, Siko og Midtfyn var repræsenteret. 
Se referat fra møderne. 
24.januar blev Årets DM fest afholdt i Idrætshallen. En flot fest med mere end 300 deltagere, men 
der var et lille problem med mad nok.  
Bestyrelsen i Søsportscenteret afholder næste møde den 4.februar 2009 på kontoret. 
JC deltager i kommunens møde den 4.februar angående Stige Ø. 
 
3.  Orientering fra kassereren 
Der blev holdt revisionsmøde den 2.februar, og regnskabet godkendt uden bemærkninger. 
Regnskabet udsendes til bestyrelsen. 
 
4.  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 
IK holder næste møde med Johan Norden, Kulturregion Fyn, den 3.marts om fortsat modtagelse af 
kulturmidlerne. Kulturministeriet vil gerne fortsætte ordningen, men KL har beregnet, at Fyn 
fremover kun kan tilkomme ca. 50% af det tilskud vi får i dag. 
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De 10 fynske kommuner skal holdes op på vigtigheden af, at de nødvendige 6.mill. kr. skal findes 
fremover. 6- by-mødet har forståelse for fortsættelse og vil arbejde for en fortsættelse. 
LR informerede om det planlagte hjemmesideprojekt for Odense Kultur- og Idrætshus.  
 
5.  Orientering fra konsulenten  
Handlingsplaner for oprettelse af nye Idrætsråd udfærdiges. Afsnit 1. Og 2. Fremlægges på næste 
møde. JRN kontakter kommunerne for at få klubadresser og kontaktnavne. 
Projekt hjemmeside har p.t. 9 interesserede. Fjordager har vist interesse fra flere af klubbens 
afdelinger. Der udfærdiges kontraktforslag med priser og forbehold. Efter underskrift kontaktes 
sponsorerne. Der evalueres efterfølgende af klubberne og FI. 
Udviklingen af FI’s egen hjemmeside kører sideløbende. 
 
6.  Forberedelse af Repræsentantskabsmødet den 17. Marts 2009 
Handicap Forbundet, Hockey, Basketball og Skøjteunionen skal godkendes på dette års 
Repræsentantskabsmøde. 
Indbydelse er udsendt til bestyrelsen til godkendelse. Borgmestrene får indbydelse til at deltage som 
gæster. 
Der udarbejdes en mappe med dagsorden, regnskab, beretning, lederprisen. 
 
7.  Behandling af indkomne forslag til Lederpriser 
Udsat 
 
8.  Forberedelse af Ledertræf den 27.-28.marts 2009 
Johannes Nørregaard Frandsen spørges om styring i gruppearbejdet lørdag 
 
9.  Behandling af ansøgninger om puljemidler 
Der er modtaget ansøgning fra Cykling Odense om et beløb til køb af 2 cykler til ungdomstræning. 
Gives under forudsætning af, at der af egne midler købes 2 cykler mere.  
 
10.  Næste møde 
Næste møde afholdes 3.marts.2009 kl. 17.00 
 
11.  Eventuelt 
PHA ønskede FBUs Fodboldråds Indsatsområder 2000 rundsendt 
 
 


