
FI/jn 
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Bestyrelsesmøde 
Den 7. april 2009 kl. 17.00 
Idrættens Hus, Bolbro 
 
Tilstede: John Christensen, Ib Ketelsen, Annie Nielsen, Trine Basset, Leif Rasmussen, Leif F. 

Jensen og Poul H. Andersen og John Nielsen (konsulent) 
Afbud: Ingen 
 
Dagsorden:   

1. Godkendelse af referaterne fra FI bestyrelsesmøde den 03.03.09  
2. Orientering fra formanden. 
3. Orientering fra kassereren.  
4. Orientering fra den øvrige del af bestyrelsen herunder udvalg. 
5. Orientering fra konsulenten. 
6. Evaluering af årsmøde hos Fionia Bank tirsdag den 17.03.09.  
7. Evaluering af ledertræf den 27./28 marts i Skudehavnen. 
8. Behandling m.m. af ansøgninger om puljemidler. 
9. Næste møde. (Bestyrelseskalender for det næste ½ år planlægges 
10. Evt. 
 

1. Godkendelse af referat 
Referat godkendt. 
 
2.  Orientering fra formanden 
John Christensen har deltaget i SIKO ’s repræsentantskabsmøde den 31.03.09 som gæst. I møde 
med idrætspolitisk forum Fyn den 19.03.09. Her ud over er der kommet indbydelse til FHF ’s re-
præsentantskabsmøde den 04.05.09 kl. 19.00 i Pucken – Ib Ketelsen deltager som gæst for FI. Ind-
bydelse til årsmøde om Eliteidræt i Odense den 27.04.09 kl. 18.00 i Pucken – Leif F. + Ib Ketelsen 
deltager som gæster fra FI. Der er foretaget tilmelding til Odense kommune. 
John Chr. fortalte, at Annie havde gjort opmærksom på, at DIF afholdt møde i Vejle med Idrætsrå-
dene fra hele landet. John N. undersøger ved Dorthe Heide DIF, om vi kan komme med som obser-
vatør.  
Den udsendte ændring m.h.t. telefonabonnement blev vedtaget.  
Der er d.d. udsendt et brev til alle Fyns 10 borgmestre, der fortæller om vores årsmøde, bestyrelsen 
og planerne i fremtiden. 
 
3.  Orientering fra kassereren 
Da der ikke er brugt det budgetterede beløb på ledertræffet i år, disponeres ca. 10.000 kr. til kontoen 
for telefoner og internetforbindelsen og internet, da den øgede aktivitet i FI har givet nogle større 
udgifter end budgetteret på denne konto.  
Annie og John N udsender kontingentopkrævninger ud til medlemmerne umiddelbart efter påske.  
 
4.  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 
Ib deltog i ”Det Rådgivne Fritidsudvalg på Fyn’s medlemsmøde den 18.03.09 kl. 19.00 Slotsgade 5, 
5000 Odense C. Der er ingen bemærkninger til mødet. 
 
5.  Orientering fra konsulenten  
Vores nye hjemmesider er kommet på plads, nu mangler John N. at få den opdateret, så den virker 
frisk og dynamisk – dette arbejde påbegyndes efter påske.  
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2 klubber (OBK og NR. Søby fodboldklub) har trukket sig fra hjemmeside projektet. Der vil løben-
de blive forsøgt at få nye ind, men det er aftalt med Claus Rasmussen, at der kun skal betales for de 
klubber der deltager, så FI kommer ikke til at ”hænge” på de 2 klubbers manglende bidrag. 
På opfordring fra Svend Conrad kontakter sekretariatet Odense Kommune v/ afdelingsleder Lene 
Bjerre Lauridsen for at få FI ’ s miljøudvalg med i ”projektgruppen STIGE Ø” 
  
6.  Evaluering af Repræsentantskabsmødet den 17.03.09  
En meget flot beværtning fra FIONIA bank ’ s side – dejlige lokaler, faciliteter og forplejning. 
FIONIA bank har givet udtryk for, at de gerne vil være vært igen, og ved andre arrangementer som 
FI står for. 
Mødet bør slutte ved 21.30 tiden af hensyn til udenbys deltagere. 
Der ligger nu en videooptagelse af overrækkelsen af de 2 priser på vores hjemmeside. 
 
7.  Evaluering af Ledertræffet på Skudehavnen den 27. og 28. mats. 
Et godt arrangement som stort set kun har affødt roser – se herunder det samlede resultat af besva-
relserne på det spørgeskema der blev udsendt til deltagerne efter mødet. 
Ledertræffet har kostet os ca. 45.000,- kr. og John Christensen ansøger DIF om et tilskud på 
15.000,- kr.  
På ledertræffet bliv FI opfordret til at arrangere et ”gå – hjem – møde” med ”Facebook” som tema. 
Bestyrelsen besluttede herefter at dette gå hjemmøde afholdes den 17.09.09. Sekretariatet finder et 
sted at afholde det (evt. i samarbejde med Carlsberg) og en foredragsholder. Første indbydelse me-
get gerne ud inden sommerferien.  
På ledertræffet blev offentliggjort et læserbrev vedr. idrætspolitik og idrættens vilkår – her op til 
kommunevalget. Det blev besluttet, at sekretariatet forfatter et oplæg til brev til FHF og FBU, hvori 
der står, at vi ud over at støtte budskabet, også er interesseret i at deltage aktivt i opfølgnings arbej-
det og i øvrigt ønsker at stille ressourcer til rådighed for det kommende arbejde. 
  

  Enig Hverken enig eller uenig Uenig 

Ledertræffets længde fredag kl. 16.00 til 
lørdag kl. 13.00 bør gentages næste 
gang. 

 70%  30%  0 % 

Indlægge fra foredragsholderne hang 
godt sammen. 

 90 % 10 %  0 % 

Emnet ”kommunikation” blev godt belyst  90 % 10 % 0 % 

Jeg fik god mulighed for at ytre mig un-
der indlæggene. 

 100 % 0 % 0 % 

Der var ikke indhold nok i ledertræffet. 10 % 10 % 80 % 

En anden gang bør det kun vare max 6 
timer på én dag 

10 % 60 % 30 % 

Tidspunktet på året er godt. 80 % 10 % 10 % 

Rudkøbing Skudehavn levede op til dine 
forventninger/krav. 

90 % 10 % 0 % 

Et ledertræf bør ikke gennemføres, hvis 
der ikke er langt flere deltagere. 

0 % 30 % 70 % 

Netværksdelen mellem deltagerne bør 
struktureres langt mere end denne gang. 

10 % 30 % 60 % 

Der skal være mere tid til networking. 0 % 70 % 30 %  

Andre bemærkninger; 
Alt i alt et udmærket forløb med gode 
diskussioner og kompetente indlæg. 
Max. 30 deltagere. 
Anden termin; Oktober/november  
 

      
  
  
  
  
  

 
 
8.  Behandling m.m. af ansøgninger om puljemidler. 
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Der var indkommet en ansøgning fra bokseklubben Ringen om støtte til udsendelse af pr. materiale. 
Ansøgningen blev ikke imødekommet, da aktiviteten var afviklet inden ansøgningen forelå, og der 
var ikke tale op et udviklingsprojekt. 
 
9. Næste møde 
Næste møde er aftalt til den 11.05.09  kl. 16.30 her på kontoret, og det er et strategimøde med ”kon-
stituering af bestyrelsen” som et eneste punkt yderligere., 8. juni holder bestyrelsen et bestyrelses-
møde med et eneste emne; ”Facebook”. Sekretariatet finder en person der kan sætte bestyrelsen ind 
i fordelene o ulemperne ved at bruge facebook. 
BM fastsat til mandag den 24.08.09  kl. 17.30 
 
10. Eventuelt 
Ingen bemærkninger. 


