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Referat af FI’s bestyrelsesmøde tirsdag den 06.04.10 kl. 15.00 til 21.00 på OCC 
 
John Christensen, Annie Nielsen, Leif Rasmussen, Leif F. Jensen, Trine Basset, Ib Ketelsen, Poul H. An 
dersen og John Rask Nielsen (Konsulent). 
 
 
1) Godkendelse af referaterne fra FI’s sidste bestyrelsesmøde.  
2) Konstituering af bestyrelsen. 
3) Orientering fra formanden. 
4) Orientering fra kassereren. 
5) Orientering fra den øvrige del af bestyrelsen herunder udvalg. 
6) Orientering fra konsulenten. 
7)  Ledertræf april 2010;  
8)  Behandling m.m. af ansøgninger om puljemidler.  
9)  Næste møde. 
10)  Evt. 
 
 
 
Referat; 
 
1. Godkendelse af referaterne fra FI’s sidste bestyrelsesmøde.  

Referatet er godkendt uden kommentarer 
 
2. Konstituering af bestyrelsen. 

John Christensen blev valgt på repræsentantskabsmødet som formand for en 2 årrig periode, Annie 
Nielsen er valgt som kasserer på sidste års repræsentantskabsmøde ligeledes for en 2 årrig periode. 
Blandt de resterende medlemmer af bestyrelsen blev konstitueringen som følger; Ib Ketelsen næst-
formand, Leif F. Jensen, Leif Rasmussen, Trine Basset og Poul Henning Andersen som bestyrelses-
medlemmer. På næste bestyrelsesmøde tages bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder op til revisi-
on. Indtil da har hvert enkelt bestyrelsesmedlem samme ansvarsområde som før repræsentantskabs-
mødet.  

 
3. Orientering fra formanden. 

Kort orientering om div. møder i.f.m. Søsportcenter Stige Ø med Rambøll og Hannemann og Institut 
for Idræt og biokemi. Det ser ind til videre meget positivt ud, og udvalget arbejder videre med proje-
tet. 

 
4. Orientering fra kassereren. 

Det blev besluttet, at hvis de bestyrelseskurser om FI har lavet sammen med Dansk Arbejder Idræts-
forbund – Syd - kreds, udvides med x antal timer, betaler foreningen en aftalt timepris til Fynske I.F. 
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Er det Fynske Idrætsforbunds egen konsulent der underviser på kurserne, skriver han det forbrugte an-
tal timer på sin flex – liste. 

 
5. Orientering fra den øvrige del af bestyrelsen herunder udvalg. 

Ingen kommentarer 
 
6. Orientering fra konsulenten. 

Ingen kommentarer 
 

7.  Ledertræf april 2010; 
23 p.t. tilmeldt – sekretariatet rykker via nyhedsbrev og telefonen for flere tilmeldinger. 

  
8.  Behandling m.m. af ansøgninger om puljemidler. 

 Modtaget ansøgning fra Fjelsted Speedway om støtte til indkøb at TV skærme samlet ansøgnings- 
 beløb; 25.000,- kr. Bestyrelsen bevilligede 5.000,- kr. inkl. moms.  
 Vægtløfterklubben KONO ansøger om 26.000,- kr. inkl. moms til indkøb af romaskiner og motions 
 cykler. Bestyrelsen besluttede at bevillige 10.000,- kr. inkl. moms til indkøb af en romaskine. 
 

9.  Næste møde. 
 03.05.10 kl. 16.30 – på Fynske Idrætsforbunds kontor. 
 

10.  Evt. 
 Ingen kommentarer. 
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