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Dagsorden til FI’s bestyrelsesmøde tirsdag den 09.06.10 kl. 19.00 til 20.30 
 
Afbud fra Leif F. Jensen Leif Rasmussen og Trine Basset. 
 
1) Godkendelse af referaterne fra FI’s sidste bestyrelsesmøde.  
Referatet blev godkendt uden kommentarer. 
 
2) Orientering fra formanden. 
John Chr. har deltaget i FHF’s årsmøde, afslutningen på Odense Kommunes LederAkademi, årsmøde i 
Sport Event Fyn og forsøgt at få ”Stige Ø projektet” behandlet i ”Eliteidrætsfacilitets fonden”, der er af-
sendt materiale, og vi afventer nu nærmere fra fonden. Der er afsendt høringssvar til Odense Kommune 
vedr. Højbjergbanen. Fyens Stifts Tidende vil lave et ”Sports – bagland” efter samme koncept som de i 
dag har med titlen ”Baglandet.” 
Der er afsendt høringssvar på breddeidrættens vegne via SIKO, vedr. Odense Kommunes forslag om cen-
tralisering af servicering af Idrætsfaciliteter. 
 
3) Orientering fra kassereren. 
Den udsendte økonomiske balance blev godkendt uden kommentarer. Annie har problemer med Sø-
sportscentrets konto i Nordea Bank. Den er blevet oprettet under Annies privatkonti, men der arbejdes på 
at få det flyttet over under Fynske Idrætsforbunds konti. Carlsberg har endnu ikke betalt for sponsorat og 
årets lederpris – John rykker endnu engang. 
 
4) Orientering fra den øvrige del af bestyrelsen herunder udvalg. 
Ib Ketelsen orienterede om, at han endnu ikke har hørt fra Thomas Back vedr. midlerne i ”Det rådgivne 
fritidsudvalg”, på trods af flere rykkere.  Han kunne ligeledes fortælle at Kulturchef Ellen Drost foreslår 
at idrætten bliver præsenteret i ”Kultur Fyn.” 
 
5) Orientering fra konsulenten.  
Der er nu afholdt 2 kurser sammen med Dansk Arbejder Idrætsforbund, og det har begge gange været en 
stor succes. John R.N. skriver et indlæg til ”Fynske Idræt” om de afholdte kurser. 
 
6) Indstilling til beslutning af kommissorium til ”Spræng rammerne” puljen. 
Kommissoriet blev rettet til, og er vedhæftet dette referat. 
 
7) Indstilling af repræsentant til ”Det grønne råd”. Miljøudvalget foreslår Jørgen Råen fra miljø-

udvalget. 
SIKO har overtaget pladsen, og Fynske Idrætsforbund står stand bay i.f.m. miljøspørgsmål. 
 
8) Behandling m.m. af ansøgninger om puljemidler. (p.t. ingen ansøgninger.) Forslag til ændring af 

kommissoriet. 
Kommissoriet blev godkendt uden yderligere bemærkninger. 
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9) FI ’s og DIF ’s indbyrdes rolle. 
John Christensen har været i skriftlig kontakt med Niels Nygaard DIF vedr. samarbejdet Fynske Idræts-
forbund og DIF imellem. Niels Nygaard DIF svarer positivt med, at DIF forsat gerne vil involveres både 
på det politisk som administrativt plan i.f.m. Fynske Idrætsforbunds arrangementer. 
 
10) Møder hos de Fynske Idrætssamvirker. 
Møderne med de Fynske Idrætssamvirker skal ligge mellem 10.09.10 og 30.09.10, der er sendte foreløbig 
dagsorden ud til Idrætssamvirkerne, og de melder tilbage til sekretariatet med endelig dagsorden, tid og 
sted. 
 
11) Næste møde. 
16.08.10. kl. 19.00 på Fynske Idrætsforbunds kontor. 
 
12) Evt. 
Ingen bemærkninger. 
 
 
 
FI/JN 


