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Referat fra FI’s bestyrelsesmøde onsdag den 01.06.10 kl. 17.00  
 

Deltagere: John Christensen, Ib Ketelsen, Annie Nielsen, Bernt Nielsen, Leif Rasmussen og konsu-

lent John Rask Nielsen  

Afbud: Poul H. Andersen og Trine Basset 

  

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. Orientering fra konsulenten 

6. Projektpuljerne  

7. Bladet ”Fynsk Idræt” 

8. Hjemmesiden. 

9. Næste møde. 

10. Eventuelt  
 

Referat: 

 

1) Godkendelse af referaterne fra FI’s sidste bestyrelsesmøde. 

Referatet blev godkendt uden yderligere kommentarer. 

  

2) Orientering fra formanden. 

JC deltog den 15.04.11 i afskedsreceptionen hos FHF’s kontor leder Henning Rasmussen (Tak-

kebrev modtaget), Direktør for BM – Jens Gantriis’s 50 års reception samt Direktøren for Thode 

Erhverv Bernt Nielsens’s reception. 

JC deltog ligeledes i Breddeidræts konferencen i Ålborg den 28.04.11 – her opfordrede JC 

(igen) DIF’s øverste ledelse til at markere sig uden for Brøndby, og understregede, at FI gerne 

er samarbejdspartner i denne proces både med mannpower, lokaler, know how  mv. 

FI var inviteret til at deltage i DGI’s årsmøde, med JC måtte melde afbud, da han ikke kunne nå 

hjem til mødet. 

JC åbnede H.C. Andersen Swim Cup i Odense med en velkomsttale til alle deltagerne. 

JC gav en mundtlig indbydelse til Odense Sejlklubs jubilæumsreception – der vil komme en 

skriftlig indbydelse snarrest, som udsendes til hele bestyrelsen straks efter modtagelsen. 

JC deltager i ”Sportslørdagen” ’s styregruppemøde i uge 23. 

 

3) Orientering fra kassereren herunder budget og aktuelle økonomi. 

Medlemmernes medlemstal er ved at være kommet alle sammen, ligeledes er deres indbetaling 

af årskontingentet indgået. De få der mangler at indberette/betale, sendes til konsulenten der ta-

ger personlig kontakt til dem. 

Vi er pt 38 medlemsforbund – og det er en af konsulentens vigtigste opgaver at få dette antal 

øget i indeværende år. Skiforbundet bliver de første der tages kontakt til. 

AN følger op på TCO’s anmodning om udbetaling af det tildelte tilskud fra vores pulje – da der 

er usikkerhed om pengene også er brugt til at afholde kursus for. 
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AN har haft møde med en potentiel ny bankforbindelse – det ser fornuftigt ud i.f.t. ”bankforret-

ningen” – i uge 23 holder JRN møde med banken om evt. sponsorater – herefter tages der ende-

lig stilling til om et bankskifte kan komme på tale. AN og JRN træffer afgørelsen når møderne 

er afholdt. 

Konsulenten der nu er tilbage fra sin sygeorlov, er startet op med 10 timer om ugen i juni mdr. 

Kontoret holder ferie hele juli mdr. Fra 01.08.11 er det planen at konsulenten arbejder 15 timer 

om ugen i en periode, for at se om helbredet kan holde til dette. Disse ting er aftalt med Job 

Center Odense. 

 

4) Orientering fra den øvrige del af bestyrelsen herunder udvalg. 

Bernt; Bernt og John har deltaget i Kerteminde Kommunes årlige foreningstræf. På mødet blev 

der fortalt om projektet ”Foreningsfrivillig” Projektet har flg. det. LR har sendt flg. link til det 

projekt han omtalte; 

http://www.frivillighed.dk/Webnodes/da/Web/Public/Om+os/Hvem+er+vi Det er bestyrel-

sens opfattelse at ”projekt frivillige” er et projekt vi skal støtte op om, og derfor blev udvalget, 

der ser på ”aftenmøder” og ”Ledertræf på Skudehavnen”, opfordret til at  undersøger mulighe-

derne for at tænke projektet ind i disse arrangementer såfremt det er muligt. 

 

Kommunens budgetter og prioriteringer i 2011 og 2012 blev gennemgået. Kommunen lægger 

stor vægt på at få tiltrukket store kultur- og idrætsbegivenheder til Kommunen, og viste en be-

regningsmodel der konkluderede, at der blev genereret ca. 2 gange arrangementets budget i om-

sætning i Kommunen ved hvert arrangement. På foreningstræffet i Kerteminde foreslog JRN og 

BN foreningerne til at gå sammen i et Idrætssamvirke – FI stiller sig til rådighed med know how 

og mannpower – JRN kontakter kommunen m.fl. om at få startet et IS. 

IK har været til møde i ”Idrætspolitisk forum Fyn”, hvor kun 3 kommuner deltog. På mødet var 

man enige om, at man skal bakke kraftigt op omkring ”Kulturregion Fyn”.  

IK deltog ligeledes ved underskrivningen af kulturaftalen mellem ”Kultur Fyn” og Kulturmini-

steriet den 30.05.11 

LR opfordrede til, at der laves en mappe som kan stå på kontoret med takkekort fra div. recepti-

oner i – kontoret laver en sådan mappe. 

 

5) Orientering fra konsulenten. 

Har afholdt møde med Elsebeth Mikkelsen og Birgitte Jørgensen som er projektledere i Odense 

Kommune’s ”Motionsguider”. Indgangsvinklen til mødet var, at de gerne ville hører om vores + 60 

muskeltræningsprojekt, og drøfte mulighederne for at lave noget sommergymnastik for de ældre. 

De var meget begejstret for vores projekter i Fjordager, Marienlyst og Højby. De vil undersøge om 

der kan findes penge til at videreføre projektet i sommerperioden. Vi afventer svar fra dem vedr. 

evt. midler til sommerholdet. 

Møde med Gunnar Landtved Ryslingehallerne, hvor jeg har hjulpet med at få lavet en beregning på 

økonomien i f. m. projektet Idrætsbroen. Der er lavet et notat fra dette møde, som viser hvad der 

ligger til grund for beregningerne. Notatet medsendes dette referat. 

Har sammen med Bernt deltaget i det årlige ”foreningstræf” i Kerteminde Kommune – Bernt referer 

fra mødet. 

Aftalt møde med Carlsberg til den 06.06.11 kl. 14.00 her på kontoret vedr. årets mandlige idrætsle-

der samt sponsorat. 

http://www.frivillighed.dk/Webnodes/da/Web/Public/Om+os/Hvem+er+vi
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Aftalt møde med potentiel banksamarbejdspartner og deres markedstingschef den 08.06.11 kl. 

10.00, med henblik på afholdelse af kommende årsmøde hos AL, samt årets kvindelige idrætsleder. 

 

6) Behandling m.m. af ansøgninger om puljemidler.  

Der er indkommet ansøgning fra gruppen ”Højbjergbanegruppen” v/ Svend Carlsen – der søger 

midler til afholdelse af div. møder i.f.m. evt. etablering af en ny bane. Bestyrelsen besluttede, at 

tilbyde gruppen at afholde møderne på FI’s kontor, og at FI betaler kaffe og brød over Miljøud-

valgets konto. JRN giver gruppens talsmand Svend Conrad skriftlig besked. 

Ansøgning fra Tommerup Håndbold Klub (formegentlig, da det er svært at se på ansøgningen 

hvem ansøgerne er) blev behandlet, og JRN svarer ansøgeren, at det ansøgte beløb ligger uden 

for FI’s  muligheder for at støtte projektet – ansøgeren er velkommen til at sende en ny ansøg-

ning vedr. indkøb af udstyr til banen når den er anlagt. 

Under konsulentens sygeorlov har LR lavet en mappe med kopier af ansøgninger og svar til dis-

se som skal stå på kontoret – konsulenten sørger for at mappe altid er up to date. 

 

7) Bladet Fynsk Idræt. 

LR fortalte om hans planer med bladet ”Fynsk Idræt” – der er ikke stof til et helt blad nu, derfor 

udsættes dette til efter sommerferien. Her ud over vil LR lave et nyhedsbrev med korte informa-

tioner – LR indkalder konsulenten til møde på kontoret, så nyhedsbrevet kan effektueres. 

 

8) Hjemmesiden (Leif Rasmussen). 

LR sørger for, at hjemmesiden fungerer, og at der ikke er reklamer på den som der ikke er betalt 

for – AN fremsender liste over de sponsorer der har betalt, og som skal på hjemmesiden hurtigst 

muligt. Her ud over gennemgår LR hjemmesiden inkl. undersider og sørger for, at den altid er 

up to date – materiale til hjemmesiden kan sendes direkte til LR eller til kontoret. 

 

 

9) Næste møde. 

08.08.11 kl. 17.00 på FI ’s kontor. 

 

10) Evt. 

Ingen bemærkninger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref. John Rask Nielsen. 


