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Bestyrelsesmøde 

Den 22. januar 2013 kl. 17.00 

Idrættens Hus, Bolbro 

 

Tilstede: John Christensen, Ib Ketelsen, Poul H. Andersen, Bernt Nielsen, Annie Nielsen, 

Johnny Rusbjerg og Leif Rasmussen  

Dagsorden:   

• Godkendelse af sidste referat  

• Orientering fra formanden 

• Orientering fra kassereren 

• Orientering fra øvrige 

• Orientering fra udvalgene 

• Forberedelse af Repræsentantskabsmøde  

• Evaluering på Sportslørdag 

• Behandling af puljeansøgninger 

• Næste møde  

• Eventuelt 

 

Referat: 
 

1. Godkendelse af referat 

Referat godkendt. 
 

2.  Orientering fra formanden 

JC orienterede om praktikant Anita Faros, som er i praktik i 3 måneder, og informerede Anita om 

hver enkelt bestyrelsesmedlems sportslige tilhørsforhold. 

AF kunne fortælle os om hendes baggrund og den igangværende uddannelse som markedsførings 

økonom. Vil specielt studere Dartforbundet og hvordan de kontakter de unge. Vil også skabe 

kontakt til andre forbund med samme problemstilling. AF afslutter med en hovedopgave ca. 1. april 

2013. 

Odense Kommune (Vivian) har meddelt FI, at vi ikke skal betale gebyr til fyraftensmødet 2012. 

Næste år vil der blive mere markant annoncering. Der skal finde emner på oplægs holder. 

JC deltog i DBU Fyns repræsentantskabsmøde i Ringe. Bjarne Christensen, Dalum, blev ny 

formand. 

Vi havde besøg af Preben Staun med frue, som deltog i Sportslørdag arrangementet. JC deltager i 

Niels Nygaards 60 års reception i Idrættens Hus den 25. januar.  

Thode Erhverv har leveret nogle gaveæsker, som kan bruges ved fremtidige receptioner.  
 

3.  Orientering fra kassereren 

Regnskabet med 431.888 i indtægt og kr. 12.266 i overskud efter henlæggelser. 

Budget rundsendt til bestyrelsen og godkendt. 



Foreningens sponsorer skal kontaktes snarest. LR kontakter Carlsberg, CL og AN kontakter AL 

Banken for uddeling af Lederpriserne. Priserne er 2 x kr. 5.000 

Initiativ Prisen hæves fra kr. 5.000 til kr. 10.000 i 2014. 

Der er afsat kr. 10.000 til Dartprojekt ved Anita Faros 

Mljøudvalget har møde med Roforbundet omkring udfærdigelse af projektbeskrivelse af  

Søsportscenter. Der afsættes kr. 35.000 fra Puljepengene, som kan bruges sammen med 

Miljøudvalgets egne midler på kr. 25.000. 

De igangværende projekter skal følges og tilbagemeldinger skal indskærpes modtagerne. 
 
 

4.  Orientering fra øvrige 

Det Rådgivende Fritidsudvalg har valgt ny bestyrelse. Ib Ketelsen repræsenterer FI. 

Der arbejdes på en ny Kulturaftale for 2014. Børn og Unge vil komme mere i fokus ved tildeling af 

penge fra puljen. Der skal udpeges ny Kulturregionsformand til efteråret. 

Skoleidrætten har Årsmøde den 7. marts 2013. BN deltager for FI. 

Ærø får ny færgeplan og fastholder gratis busdrift, når sportsfolk besøger øen. 

FI afholder Fyraftensmøde i april måned med Erik Nielsen (DR) som fortæller fra hans virke 

gennem årene. 

FI Repræsentantskabsmøde afholdes i Pucken den 7. marts kl. 18.00. Vi starter med spisning – 

menu 2 til en pris af kr. 135. 

Der skal rykkes for indstillinger til Lederprisen hos forbundene. Vi skal lidt bredere ud  - f.eks. brev 

eller mail til udvalgte klubber. Tidsfrist for indsendelse er den 11. februar. 

LR kontakter DIF for at få en database over fynske klubbers kontaktpersoner. 

Bestyrelsesansvars kursus i AL Banken i marts skal genannonceres.   

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde skal ud senest 3 uger før. 
 

5.  Orientering fra udvalgene 

Udvalgene havde orienteret under pkt. 4 
 

6.  Forberedelse af Repræsentantskabsmøde 

Søsportscenteret holder møde kl. 17.00 og FI kl. 18.00 med spisning som start. 

Gæstetaler på Repræsentantskabsmødet kunne være Søren Gøtsche (DIF). Emnet kunne være 

Bestyrelsesansvar i foreninger. 

På valg er: 

Poul H. Andersen – ønsker ikke at genopstille. Forslag Ole Hansen Tårup 

Anny Nielsen – villig til genvalg 

Bernt Nielsen – villig til genvalg 

Leif Rasmussen – villig til genvalg 

Suppleanter: 

Thomas Kaa og Lars Heskjær 

Revisorer: 

Susanne Hansen og Susanne Hedager 

Suppleant ? 

FI foreslår Asger Rasmussen som dirigent. 
 

7.  Evaluering af Sportslørdag 

Der var enighed om at Sportslørdag udvikler sig positivt. Der var nogle indslag som godt kunne 

forbedres. Indslaget med Borgmestrene og kåring af DM vinderne blev nævnt. 

Vores forslag bringes videre af JC til Udvikling Fyn Sport og Event. 
 



8.  Puljemidler 

Ingen ansøgninger 
  
9.  Næste møde 

Næste møde den 13. februar kl. 18 med spisning 
 

10.  Eventuelt 

Der er kommet ny forsikringspolice fra Alm. Brand. Beløb kr. 3.883 for FI og Minigolf. 

IB meddelte at han runder igen et skarpt hjørne den 25. februar 

 

lr/30.1.2013 


