Referat – Fynske Idrætsforbund
Mødegruppe:
Dato
Sted
Deltagere
Afbud
Referent
Referat udsendes senest:
Status
Nr.
Punkt
1

Referat

2

Konstituering

3

Formanden

4
5

Kassereren
Orientering

6

Strategi

7

Evt.

8

Næste møde

Mødet slut kl. 20.02

Bestyrelsen
19-04-2018 kl. 18.00
Kontoret
Bernt Nielsen (BN,), Jan Jager (JJ), Erik Mogensen (EJM), Ole Hansen
(OH), og Carsten Lausten (CL). Ansvarlige benævnes med initialer.
Annie Stolzenbach (AS), Thomas Kaa (TK), Leif Rasmussen (LR), Johnny
Rusbjerg (JR)
CL
23-04-2018
Udkast v. 1
Kommentar/ beslutning/ opgave
Ansv
arlig
Godkendt
Jan Jager konstitueret som ny næstformand. Mulige kandidater til
ledig suppleantpost blev drøftet. BN laver en liste og kontakter
mulige kvindelige kandidater.
Været til en del årsmøder. bla. dirigent til bueskytteforbundets
årsmøde. Sportslørdag styregruppemøde afviklet planlægning i
fuld gang. Initiativer til flere gæster. Ærø på vej ind i
arrangementet.
Repræsentantskabsmødet: Fine Faciliteter, gode indlæg, god
mad, for få deltagere.
DIF/FI samarbejde. Udstrakt hånd på rep mødet til samarbejde.
Der skal arbejdes videre med projekter, der kan give puljemidler.
Oplistning af aktiviteter vi udfører.
Kulturregionen møde 28/5 skal der findes formand efter Ib
Ketelsen, Hans Janzen, DGI er kandidat. Det som er vigtigt er, at
den der bliver formand, kæmper for fastholdelse af midlerne.
Kontingentopkrævning er udsendt, og begynder at komme ind.
JJ: Bueskydning godt årsmøde, Super series indendørsevent til
Odense, talentcentre under opstart,
EJM: Problematik i Odense at TV arrangementer går forud for
andre arrangementer aktuelt med team gym arrangement. Gym
DK arbejder med en ny bestyrelse og bestyrelsesstruktur.
OH: DBU også igang med større omstrukturering af
hovedbestyrelsen.
CL: Har været til en række årsmøder i SAI, DGI,og SIKO. Vi får
sansynligvis en praktikant der er uddannet i Sportsmanagement
fra EAL-uden omkostning da han er ledig. Skovsøløbet kører
planmæssigt, Seniorernes motionsdag 7. juni indbydelsen er ude.
Man har fået en stor sum fra Velux fonden til indkøb af materiel.
Sportslørdag: Vi er i dialog med DGI vedr. samarbejde om
initiativprisen. Der skal afholdes et møde og så kommer der et
oplæg.
Lederpriserne: Vi skal være dygtigere til at fortælle vi er der og har
priserne.
Fremadrettet kommer det er ugentligt notat fra CL vedr. hvad der
er sket i ugens løb.
Mødeplan aftalt for det kommende år. 29/5, 15/8, 2/10, 27/11,
15/1 og 26/2 alle kl. 18.00 på kontoret. repræsentantskabsmøde
2019 blev fastlagt til 12/3 .
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