Referat – Fynske Idrætsforbund
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Referat
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Formanden
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Kasserer
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Orientering

Bestyrelsen
29-05-2018 kl. 18.00
Kontoret
Bernt Nielsen (BN,), Leif Rasmussen (LR),Erik Mogensen (EJM), Ole
Hansen (OH), Annie Stolzenbach (AS), Johnny Rusbjerg (JR), Charlotte
Laursen (ChL) og Carsten Lausten (CL). Ansvarlige benævnes med
initialer.
Jan Jager (JJ), Thomas Kaa (TK),
CL
31-05-2018
Udkast v. 1
Kommentar/ beslutning/ opgave
Ansv
arlig
Godkendt, LR havde en kommentar til en af de udsendte
mødedatoer nemlig mødet d. 27/11, det møde blev flyttet til 29/11.
Bød velkommen, særlig velkomst til den nye suppleant Charlotte
Laursen, Vandski og til praktikant Adrian Pintea. Mødet indledtes
med en præsentationsrunde.
BN lovede fremadrettet at have udsendt sine punkter inden
BN
møderne.
Persondata kursus velbesøgt. 3/5 netværksmøde i Dalum IF, 4/5
DIF konferrence vedr. DIFs verdensmål interessant, 7/5 FHFs rep
møde. En del møder med Sport Event Fyn og Sportslørdag.
Sportslørdag styregruppen fungerer godt.
28/5 møde i kulturregionen vedr. bevilling for det kommende år.
Pengene bevilliges med forbehold for man kan redegøre for hvad
pengene skal bruges på i det kommende år.AS laver oplæg og
CL,
sender til CL/BN til kommentering, derefter sendes det til resten af BN og
bestyrelsen inden den udsendes.
AS
Regnskab og bankudskrifter udsendt.
Kontingentopkrævninger udsendt pt. har 37 betalt.
Arbejder med Skovsøløbet, budget blev uddelt. Der er ansøgt om
t-shirts hos SIND, der skal søges andre steder, fx. DIF pulje for
foreningssvage unge.
OH: Kunstgræsbaners miljøpåvirkning er et hedt emne,
LR: Været til Cafe Stiften vedr. oplevelses/bevægelsespark i
universitetsområdet. Dialogmøde idag vedr. samarbejder.
Ønske om at TV2Fyn kommer med på nyhedsbrevet. TV2 Fyn har
startet et ugentligt sportsprogram.
AS: Seniorernes motionsdag er blevet inviteret til TV2Fyns
program på torsdag kl. 18.25.
Fynske Idrætsforbunds persondataregler skal laves, og
offentliggøres.
JR: Universitetsotter inviteret til Kina, overvejes om det kan
bruges som projekt? fx. klistermærke på båden. JR valgt i ORs
bestyrelse.
CL: Henviste til sine ugenoter, fremhævede Trafikofficial
ordningen hvor der sker meget Konsulenttræf fødte ideen
Idrættens Hus, hvor DIF udviklingskonsulenterne på Fyn kan have
arbejdsplads. CL sonderer videre
EJM: Bolbro Gymnasterne var truet med at blive smidt ud af
idrætshalsreservation pga. DM finale i håndbold, men finalerne
endte så det kunne gennemføres. Det betyder Odense ikke er så

CL

5

Strategi

6
7

Evt.
Næste møde

attraktiv som eventby når man ikke kan regne med at afvikle det.
EJM åbnede arrangementet. Team Gym er på vej til at blive
international mesterskabsdisciplin.
ChL: God sæsonstart i Kerteminde, mange nye børn.
Møde med miljøudvalget skal aftales. BN kontakter Svend
Conrad.
Strategien på denkorte bane er at få lavet skrivelsen til
kulturregionen. Næste gang skal der kigges på projekter.
Mødeplan aftalt for det kommende år. 15/8, 2/10, 29/11, 15/1 og
26/2 alle kl. 18.00 på kontoret

Mødet slut kl. 20.40

Ikke medlemmer/totalt medlemstal
Dansk Automobil Sport Union
Cricket
Curling
Faldskærm
Floorball
Hang- og paragliding
Ishockey
Judo Jiujitsu
Militært idrætsforbund
Softball
Sportsdykker
Styrkeløft
Surf og Rafting

280
89
29
199
189
13
296
269
63
98
678
2151
Nyt forbund

