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Referat fra FI’s bestyrelsesmøde mandag den 08.08.11 kl. 17.00  

 

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

lent John Rask Nielsen  

Afbud: Trine Basset 

Uden afbud; Poul H. Andersen 

 

 

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

2) Orientering fra formanden. 

3) Orientering fra kassereren herunder budget og aktuelle økonomi. 

4) Ledertræf og fyraftensmøder 2011 

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

a) Arrangement sammen med SIKO 

b) Folkeoplysningsloven 

6) Orientering fra konsulenten. 

7) Behandling m.m. af ansøgninger om puljemidler. (p.t. ingen ansøgninger.)  

8) Bladet Fynsk Idræt. (Leif Rasmussen) 

9) Hjemmesiden (Leif Rasmussen). 

10) Næste møde. 

11) Evt. 

 

1 Godkendelse af referaterne fra FI’s sidste bestyrelsesmøde.  

Referat blev godkendt uden yderligere bemærkninger. 

 

2 Orientering fra formanden. 

JC orienterede om, at Trine Basset har ønske om at udtræde af bestyrelsen med øjeblikkelig virk-

ning. Bestyrelsen tiltrådte Trines anmodning, og konsulenten kontakter 1. suppleanten Johnny Ros-

berg (Roforbundet) for indtrædelse i bestyrelsen. 

FI  har modtaget takkekort fra Odense Sejlklub vedr. vores gave ved deres 100 års jubilæum. 

 

3 Orientering fra kassereren herunder budget og aktuelle økonomi. 

Der var ingen kommentarer til det før mødet udsendte regnskab og budgetopfølgningsmateriale. 

Dog blev det understreget, at der endnu ikke var kommet penge fra Odense kommune (gennem 

Sport Event Fyn), da fordelingen af midlerne stadig forhandles. 

 

4 Ledertræf og fyraftensmøder 2011. 

Vedr. fyraftensmødet; se punkt 5a her under. 

M.h.t. ledertræffet på Rudkøbing Skudehavn den 30 sept. og 01. oktober 2011, blev temaet ” Frivil-

lige i idrætten” fasthold. Planlægningsgruppen (Ib og Leif) genoptager planlægningen og laver pro-

gram samt udsendelse af indbydelser til vore interessenter. Bl.a. blev det drøftet at idrætssamvirker-

ne på Fyn vil være rare at have med. Bernt har fået positiv tilbagemelding fra projektlederen i          

” Projekt frivillige”, som gerne kommer og holder et indlæg. Her ud over blev der foreslået indlæg 

fra idrættens analyseinstitut m fl.  Ib undersøger muligheden for andre samarbejdspartnere til leder-

træffet. Udsendelse af program og indbydelse blev aftalt til lige omkring den 22.08.11 
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5 Orientering fra den øvrige del af bestyrelsen herunder udvalg. 

 

a. Arrangement sammen med SIKO. 

Bestyrelsen besluttede at blive medarrangør af konferensen med B.S. Christiansen i Tre-

for Park, som SIKO vil arrangere den 10.11.11. Bestyrelsen disponerer dermed 5.000 kr. 

til dette arrangement. Dette arrangement vil dermed indgå som FI’s ”Fyraftensmøde” i 

2011. Konsulent giver SIKO besked. 

 

b. Folkeoplysningsloven 

Ib orienterede om mødt mellem SIKO, DGI Fyn og FI, der havde til formål, at samle idræt-

tens synspunkter i.f.t. den nye folkeoplysningslov. DGI og FI har planlagt lignende møde 

med idræssamvirket i Svendborg. 

Her ud over orienterede Ib om ”udviklingen” i sagen vedr. midlerne fra kulturministeriet. 

Ib er blevet valgt til repræsentant for idrætten på Fyn og indtræder dermed i en arbejdsgrup-

pe der skal se på idrættens muligheder for at arbejde sammen med ”Kultur Region Fyn”. 

 

6 Orientering fra konsulenten. 

P.t. følges der op på de få medlemmer der er i restance, samt de få der mangler at aflevere 

medlemstal. 

+60 muskeltræningsprojekt forsætter i Højby og Marienlyst Centeret – det er Fjordager IF 

der står for det praktiske begge steder. Der er booket haller og træningen starter i første uge 

af september. Instruktør er også på plads. 

JRN skal til genoptræning på Vejle Fjord i 4 uger til 8 uger tidsrummet afhænger af udfal-

det. Bestyrelsen besluttede ikke at ansætte en vikar i perioden, men at bestyrelsesmedlem-

merne fordelte arbejdet mellem sig. JRN sygemeldes på heltid fra den dag han starter i Vej-

le, FI’s telefon stilles om til Annie’s telefon fra denne dato. John R.N. kontakter Jobcenter 

Fyn og bestyrelsen, når han kender den konkrete dato for opstarten af genoptræningen. 

 

7 Behandling m.m. af ansøgninger om puljemidler. (p.t. ingen ansøgninger.)  

Ingen ansøgninger indkommet siden sidste møde. 

Som fast procedure skal der i fremtiden stå en dato for sidste frist for indsendelse af doku-

mentation for projektet i acceptbrevet til ansøgerne. Der skal ligeledes stå i acceptbrevet, at 

overskrides denne dato uden aftale, bortfalder det bevilligede beløb. Konsulenten tager initi-

ativ til denne proces. 

 

8 Bladet Fynsk Idræt. (Leif Rasmussen) 

Der er ikke udkommet noget Fynsk Idræt i sommer, og Leif regner med, at der kun vil ud-

komme 2 stk. pr. år i fremtiden. Leif har lagt ”bladre funktion” ind på det seneste blad på 

vores hjemmeside, og det vil blive sådan i fremtiden, at det seneste udgivet blad har denne 

funktion, de øvrige vil blive arkiveret på hjemmesiden som PDF fil. 

Til gengæld har Leif arbejdet på udviklingen af et nyhedsbrev, og dette vil blive lavet såle-

des, at det kan skrives direkte via vores hjemmeside, og sendes ligeså derfra. Det sparer en 

masse administration. Det kræver dog lidt ændring på vores hjemmeside rent teknisk, men 

det klarer Claus Rasmussen INWORKS, og prisen er estimeret til 3000 til 4000 tusinde kro-

ner + moms. Bestyrelsen tiltrådte dette forslag. Planen er at nyhedsbrevet skal udsendes ca. 

1 gang hver måned. 
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9 Hjemmesiden (Leif Rasmussen). 

Se ovenstående punkt 8. 

 

10 Næste møde. 

Mandag den 05.09.11 

Kasserer Annie Nielsen er forhindret i at deltage denne dag – JRN indkalder 1. suppleanten  

 

11 Evt. 

 

Ingen bemærkninger under dette punkt. 

 

 

 

 

JRN den 08/08.11 


