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Formanden

Bestyrelsen
14-12-2017 kl. 18.00
FI kontoret
Bernt Nielsen (BN), Ib Ketelsen (IK), Annie Stolzenbach (AS), Leif
Rasmussen (LR), Jan Jager (JJ), Ole Hansen (OH), Erik Juhl
Mogensen (EJM), Johnny Rusbjerg (JR), ,Thomas Kaa, (TK), og
Carsten Lausten (CL). Ansvarlige benævnes med initialer.
CL
18-12-2017
Udkast v. 1
Kommentar/ beslutning/ opgave

Ansvarlig

Vedr. kontakt med DIF er der nu kommet svar fra
Thomas Bach, DIF. Svaret videresendes til
miljøudvalget.

CL/BN

Sportslørdag styregruppemøde afholdt det kører godt.
Masser af aktiviteter. Vi får god profilering i
samarbejdet. CL og BN har deltaget i udvælgelsen af
årets sportsnavn og fund sammen med FS og TV2Fyn.
Firmaidrætten søger ny chef, mange ansøgere. Bn har
været til World Cup i cykelcross.

2

Øvrige

Repræsentantskabsmøde 13/3 JR undersøger
roklubben. DIF gæstetaler skal findes, fx om Bevæg
dig for livet, BN spørger Thomas Bach om emne. Asger
Rasmussen forespørges som dirigent.
EJM – genvalgt til bestyrelsen i den europæiske
gymnastik union. HCA maraton har haft et godt løb i år,
fornuftigt resultat, næste års løb ved at blive planlagt
og længere fremme venter 20 års jubilæum i 2019.
LR – Hjemmesiden er kommet i gang.
AS – Skovsøløbet mangler faktura for sandwich, men
resultat bliver nok et underskud på ca. 10000,- kr der
skal deles mellem DAI og FI.
Mgl. Tilbagemelding fra DAI vedr. næste år.
Der skal laves mødeoplæg til ny samarbejdsaftale med
Middelfart Sparekasse.
SAI er blevet godkendt af kommunen til at være her,
der laves et samarbejdsnotat FI/SAI vedr. lokalet.
TK – Bloddonorerne har købt 200 startnumre til royal
run 1,6 km.
IK Rådgivende fritidsudvalg, ny formand skal
overvejes, plejer at være idrætten der har den.
JJ – God søgning til bueskydning, man er ved at
etablere talentcentre rundt om i landet.
CL – Vi er husvilde fra på mandag og 6 uger frem, da
der skal renoveres el og sættes nye lamper op.
Der kommer til at ske en del på Trafikofficials området
det kommende år. Nye krav og prioritering af politiets
og politihjemmeværnets ressourcer gør at der bliver
brug for mange flere. Foreløbig er 2 kurser planlagt i

CL laver
oplæg

3

Initiativprisen

4
Evt.
5
Næste møde
Mødet slut kl. 19.08

marts/april.
På samme måde som der er et Trafikofficial korps
arbejdes der på etablering af en frivillighedsliste som
der kan trækkes på ifm events. CL har meddelt FI godt
kan være tovholder på en sådan mod en passende
betaling.
Info udsendt, CL summerede op hvad initiativerne går
ud på. Vinder blev udpeget.
BN tjekker op på dropboxadgang
8/2 kl. 18.00

BN

