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Bestyrelsesmøde 
Den 24. august 2009 kl. 17.00 
Idrættens Hus, Bolbro 
 
Deltagere: John Christensen, Ib Ketelsen, Annie Nielsen, John Nielsen (konsulent), Leif Rasmus-

sen, Leif F. Jensen og Poul H. Andersen. 
 
Afbud: Trine Basset 
 

Dagsorden:   
1) Godkendelse af referaterne fra FI’s sidste bestyrelsesmøde.  
2) Orientering fra formanden. 
3) Orientering fra kassereren.  
4) Orientering fra den øvrige del af bestyrelsen herunder udvalg. 
5) Orientering fra konsulenten. 
6) Bladet ”Fynsk Idræt” drøftelse af bladets fremtid. 
7) ”Gå hjem møde den 17.09.09 – planlægning af sted, tema og omfang. 
8) Behandling m.m. af ansøgninger om puljemidler.  
9) Næste møde. (Bestyrelseskalender for det næste ½ planlægges.) 
10) Evt. 

 
 

Referat: 
 
1. Godkendelse af referaterne fra FI’s sidste bestyrelsesmøde.  
 
Godkendt uden kommentarer 
 
2.  Orientering fra formanden 
John Chr., Svend Conrad og Bjarne Kongstad har deltaget i møde med Per Christensen om Fjordens 
dag – der er aftalt gensidig orientering vedr. tiltag der har med miljøet i og omkring fjorden at gøre. 
John Chr. har ligeledes haft møder med Svend Conrad og Bjarne Kongstad fra vores miljøudvalg 
vedr. Højbjergbanen og Kølevandsprojektet i.f.m. Fynsværket. I begge sager afventes p.t. politik-
kernes næste udspil. John Chr. har deltaget i Erling Juul ’s 70 års reception. Her ud over har han på 
opfordring fra Horne I.F. ’s formand skrevet et indlæg i FST til støtte for Horne Idræts- og Kultur 
Center. I Ryslinge deltog John Chr. i et møde, hvor ombygning af den ene af 3 haller var temaet. 
Herefter orienterede John Chr. om Odense kommunes nedsættelse af en ”Krisegruppe” der skal 
videreudvikle trængte foreninger på ledelsessiden, og han orienterede ligeledes om det nye tiltag i 
Odense, hvor en skolekreds er ved at forsøge at starte en Idrætsefterskole op. Slutteligt orienterede 
John om, at han og konsulenten deltager i et møde i fritidsafdelingen onsdag den 26.08.09, der skal 
se på mulighederne for at lave en uddannelsesportal for Idrætten i Odense. 
John og Ib orienterede om FI ’s fremtidige tilskud fra Staten, og som det ser ud nu, kan vi regne 
med at få det samme beløb hvert år i fremtiden, som vi har fået i år. Der er lidt usikkerhed om, om 
beløbet bliver pristalsreguleret. Der er også mulighed for, at de fynske kommuner evt. vil betale en 
evt. manglende pristalsregulering. 
 
3.  Orientering fra kassereren 
Der er udsendt en økonomisk status til mødet, og det eneste der blev bemærket var, at vi har modta-
get lige omkring 270.000 kr. fra Odense Kommune i aftalt tilskud. Der er sat 250.000 kr. på opspar-
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ringskontoen. Annie gjorde opmærksom på det uheldige i, at vi skulle have penge tilbage i moms, 
og at vi skulle være opmærksomme på, at få det ændret via vores aktiviteter (f.eks. sponsorindtæg-
ter.) 
Der er udsendt 12 rykkere til vores medlemmer, og et par af dem er allerede kommet ind. John N. 
følger op på de resterende. 
 
4.  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 
Ib opfordrer til, at der snarrest afholdes et møde med DGI – John Chr. får fastsat en dato sammen 
med DGI. Ib har møde med Thomas Bach vedr. de ikke nedfældede regler for fordelingen af penge-
ne genne det rådgivne fritidsudvalg. Ib gør samtidig opmærksom på, at der er studiemesse i septem-
ber mdr. og at FI skal forsøge at få ”Reklame for FI” med såfremt DGI Fyn også i år har en udstil-
lingsstand. 
 
Leif R. orienterede kort om driftudvalget her i Centeret, og efterspurgte ting han skulle tage med på 
det næste driftudvalgsmøde den 14.09.09. Kommer der noget op, som skal behandles, afleveres det 
hos vores konsulent inden mødet. Leif og John N. sørger for hurtigst muligt, at få udsendt opkræv-
ninger på Bolbroportalen. 
 
5.  Orientering fra konsulenten  
Hjemmeside projektet er nu færdig med 1. fase, og det ser ud til at vi har ramt rigtigt i vores mål 
med projektet. Alle deltagerne er meget tilfredse med systemet. 2. undervisning er nu ved at være 
klar, og vi mangler bare datoer fra deltagerne, så går vi i gang. Der er modtaget tilsagn om støtte fra 
Tuborgfondet og Carlsberg Sport, hvilket betyder at de 2 hjemmesideprojekter ikke giver under-
skud. Bliver der sat flere hjemmesideprojekter i gang, er det uden for FI ’s regi og økonomi. 
 
Da Carlsberg ikke selv modtager plastik returflasker er vi nu tilmeldt ”Dansk retur system”, hvilket 
betyder, at vi skal placere de brugt plastikflasker i dertil indrettede poser der er sat op i køkkenet. 
Ordningen er gratis, og vi får panten for flaskerne sat ind på vores konto automatisk.  
 
Odense kommune, DIF og FI har fået godkendt det 3 årige projekt ”Muskeltræning for ikke idræts-
vante ældre (+60)” Projektet får 379.000 kr. over 3 år. FI er daglig tovholder og sekretariat for pro-
jektet og får penge for dette. Et specifikt budget følger til orientering efter de første par møder med 
Odense kommunes Fritidsafdeling. Der er møde med Fjordager gymnastik og Højby gymnastik som 
er de 2 foreninger der er med i første fase, onsdag den 26.08.09. Poul Henning understregede at 
erfaringerne fra dette projekt straks skal udspredes til andre kommuner på Fyn.  
 
FI kontoret har hjulpet Fyns Kano og Kajakforbund med lidt arbejde i.f.m. deres planlægning af 
DM for kajak på maratondistancen her i Odense den 05. og 06. september. Alle bedes hjælpe med, 
at sprede budskabet, at vi i FI kan hjælpe de frivillige ledere med at organisere deres mindre mester-
skaber. Vi har masser af know how og praktisk kontorhjælp. Alle interesserede kan kontaktet sekre-
tariatet, og vi kan finde en brugbar løsning - også økonomisk. 
 
6. Bladet ”Fynsk Idræt” drøftelse af bladets fremtid. 
 
Da Fyens Stiftstidende m.fl. ser ud til at spare på sponsorkronerne, blev bladets fremtid diskuteret. 
Alle var enige om, at vi udsender 2 blade mere i år (det er der økonomi til jf. Annie) Ib foreslog, at 
bladgruppen forblev aktiv, også hvis bladet senere skulle blive nedlagt p.g.a. økonomien. Ib roste 
nyhedsbrevet, og foreslog, at såfremt vi kun havde det på sigt, så kunne vi lave nogle temanumre 
som nyhedsbrev.  
 
7. ”Gå hjem møde den 17.09.09 – planlægning af sted, tema og omfang. 
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Der var enighed om, at mødet skulle afholdes på den planlagte dato (17.09.09), og såfremt Carls-
berg ikke vil afholde mødet på Fionia Park – bruger vi mødelokalet i opg. F som allerede er booket. 
John N. sender indbydelse ud, så snart Carlsberg vender tilbage. Oplægget blev vedtaget med en 
lille korrektion af starttidspunkt og varigheden af debatdelen. Indbydelse udsendes sidst i uge 35. 
 
8. Behandling m.m. af ansøgninger om puljemidler.  
Ingen ansøgninger siden sidste møde. DAI er nu klar med at sætte projektet med stavgang i gang og 
Annie overfører de bevilligede midler til dem.  
 
9. Næste møde. (Bestyrelseskalender for det næste ½ planlægges.) 
Det blev vedtaget, at der kun blev fastsat 2 kommende møder. På næste bestyrelsesmøde fastsættes 
min. 2 mere. De 2 næste møder er fastsat til 29.09.09 og 02.11.09 – begge kl. 17.00 på kontoret. 
 
10. Eventuelt 
Ingen kommentarer. 
 
 
Referent 
JN/FI 


