
Bestyrelsesmøde den 1. december 2010 
Hotel Knudsens Gaard kl. 17.00 
 
Deltagere: John Christensen, Ib Ketelsen, Annie Nielsen, Poul H. Andersen, Leif F. Jensen og Leif Rasmussen 
Afbud: Trine Basset 
Syg: John Rask Nielsen 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af sidste referat 

2. Formandens orientering siden sidst sidste møde 

3. Kassererens orientering om økonomi og budget 

4. Den øvrige bestyrelses orientering 

5. Bladet Fynsk Idræt 

 

Referat: 
 

Ingen kommentarer til sidste referat 
 

Formandens orientering 

JC havde deltaget i Henrik Schmidts (SIKO) 60 års reception. FI har modtaget et takkekort. 
 

Årets Sportsnavn er fundet, men der offentliggøres 10 kandidater i Fyens Stiftstidende og TV2 Fyn i den 
kommende tid. FI’s  Initiativpris er fundet. Sidste møde i komiteen afholdes den 16. dec.2010. Årets danske 
mestre 2010 præsenteres på scenen i løbet af eftermiddagen den 29. januar 2011. 
Som noget nyt deltager Faaborg/Midtfyns- og Svendborg Kommunes danske mestre i arrangementet. 
Sport Event Fyn holder møde den 6.dec om deltagelse i Business Fyn samarbejdet. 
John Christensen fortsætter som FI’s repræsentant i Sport Event Fyn i den næste valgperiode. 
 

Svend Conrad og Bjarne Kongsted indkalder til møde om Søsportscenteret. Lokale og Anlægsfonden er 
involveret i Rostadion ved Bagsværd og Herning, men Odense er kommet med i opløbet igen.  
Kajakforbundet støtter op om Rostadion og Roforbundet delvist, men der forventes en større velvilje efter 
organisationsændring. 
Tarup Davinde er stadig Milljøudvalgets foretrukne afløser til Højbjergbanen. 
 

JRN har reserveret Nordea til Repræsentantskabsmødet og Carlsberg har meddelt, at de er med igen et år. 
Carlsber giver 5.000 kr til Årets Leder (mand) og Nordea giver 5.000 kr. til Årets Leder (kvinde). 
Carlsberg deltager også med kr. 10.000 til annoncer i Bladet og på hjemmesiden. 
 
Kassererens orientering 
JRN ønsker mobilt bredbånd – pris kr. 49 pr. mdr. i det næste halve år. Godkendt. 
 

Annie udsender snarest regning til annoncørerne i bladet og på hjemmesiden. 
Alle forbund har betalt kontingent. Vi har 38 medlemmer. 
 

Hjemmesiden har et problem med hensyn til bestyrelsesoversigt m.v. LR kigger på det og får fejlen rettet. 
LR kontakter for at få de aktuelle koder til hjemmesiden. 
 

Annie samler op på diverse koder til computere, alarmer m.v.. 
 

Der er  ikke modtaget ansøgninger om tilskud fra vore puljemidler. 
 
Udvalgenes orientering 
IK har deltaget i møder i Det rådgivende Fritidsudvalg. Amtsmidlerne ophører pr. 1.1.2011. Kulturministeriet 
har udsendt brev til Kulturregion Fyn, som administrerer pengene. Odense Kommune fritidsafdelingen udfører 
det praktiske fordelingsarbejde af tilskud til de 4 grupper under DrF. Fordelingen afgøres i rådet efter 



forhandling imellem grupperne. Idrætten er den største ungdomsgruppe med ca. 93% - spejderne udgør ca. 5% - 
de 2 andre grupper udgør mindre end 2%. 
 

De politiske partier havde sendt Bo Libergren ril forhandlingen og han var ikke tilfreds med fordelingen. Der 
forhandles stadig. Idræt + spejderne sender indstilling og politiske partier + øvrige foreninger fremsender deres 
indstilling til overordnet afgørelse. 
 

Kravet for penge fra puljen er, at man som Fynsk organisation har mindst 3 afdelinger/klubber på Fyn. 
Det ser ud til at Fynske Idrætsforbund fremover kan regne med ca. 390.000 pr. år.  
 
Bladet Fynsk Idræt 
LFJ har ikke modtaget mange artikler til bladet ved deadline den 1. december. Næste deadline bliver 1. januar. 
Næste blad i januar bliver en elektronisk udgave. LR undersøger mulighed for at lave en ”gratis” bladrefunktion. 
Cosmos opsætter bladet som tidligere, men kun til en elektronisk udgave. 
 
Annie finder databasen på alle vore kendte mailadresser på postmodtagere. Yderligere mailadresser skal 
indsamles/findes. 
 
 
Næste møde den 17. januar 2011.   
   
 
Ref. Leif Rasmussen 
14.12.10 

 


