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Bestyrelsen
02-10-2018 kl. 18.00
Kontoret
Bernt Nielsen (BN,), Jan Jager (JJ), Leif Rasmussen (LR),Erik Mogensen
(EJM), Johnny Rusbjerg (JR), ,Annie Stolzenbach (AS), Charlotte Laursen
(ChL) og Carsten Lausten (CL). Ansvarlige benævnes med initialer.
Ole Hansen (OH), Thomas Kaa (TK),
CL
04-10-2018
Kommentar/ beslutning/ opgave
Ansv
arlig
Godkendt,
Idrætspolitisk Forum Fyn referatet rundsendes. CL deltog
Styregruppemøde Sportslørdag, det kører efter planen. Vi slipper
økonomisk billigere.
Møde med Odense Odense Kommune ældre- og handikap.
Folkemøde 3.500 deltagere hos FS. Efterfølgende frivilligt
folkemøde i borgernes hus, kun 30 deltagere.
Det forlyder at tilskuddene fremadrettet bliver uændret, men det
skal følges nøje.
Skovsøløbet er regnskabet ikke klart, men det ser fornuftigt ud.
Det lykkedes at få lov til at bruge Carlslunds toiletter gratis, men
underskuddet havner ikke på 10.000. Var et godt løb, gode
tilbagemeldinger, glade deltagere. Herefter fulgte en drøftelse af
samarbejdet og samarbejdspartnere. Der skal arbejdes på at få
flere deltagere, bla. skal der findes de mange steder som ikke er
på invitationslisten. ChL sender link til CL, med oversigt over boog væresteder.
Sidste regnskab udsendt 31/8. Der mangler en kontingent betaler.
Odense KFUM uklart hvad der søges om. Vi kan ikke støtte
ansøgningen i den nuværende form, men ønsker at få specificeret
budget for hvad pengene skal bruges til, og det inkluderer ikke
lønninger.
OIK: FI kan ikke støtte den skitserede konstruktion, (hvor
modtager kan dele pengene videre ud).
Møde med ældre- og handikap om ældre og motion. Der er nicher
der bliver åbnet. Bla. efterspørger man nogen til at være
administrator for frivillige motionsguider, det kunne være FI, hvis
der er økonomi i det. Referat fra mødet udsendes af CL.
Frivillighedsliste CL har undersøgt hvad der findes. Vi skal have
defineret behovet.
Jakob SEF, tjek med HCA, Denmark Open, Fyen Rundt. CL
arbejder videre.
LR: TV2Fyn mulighed for indslag fra hver kommune i forhold til
Sportslørdag.
EJM: Der er udsendt til 45 foreninger vedr. stande til
Sportslørdag, alt der kommer efter 1/12 bliver ikke markedsført i
medierne.
HCA marathon i søndags, godt arrangement mange deltagere.
Næste år 20 års jubilæum, fået ½mio fra Odense Kommune til
det.
JR: Var i Kina med universitetsholdet.
JJ: EM gav resultatmålsætningen så TD er glade. Sportschef
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CL
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Evt.

udskiftet. FMK har bevilliget penge til talentcenter i Broby.
ChL: sæsonen ikke slut. Forbundet ligger lige på grænsen til de
2.000 medlemmer som vil betyde mindskede tilskud. Det er kabel
medlemmer der trækker væksten.
CL: Kandidater til årets fund efterlyses
BN: Odense Golfklub ny manager, prop i afgangen.
Firmaidrætten har haft 1500 til ladies mud race, og 500 til
Mandehørm. Arbejdspladsernes motionsdag næste fredag
sammen med skolernes motionsdag, man bestemmer selv, hvad
man vil. Ekstraordinært rep. møde med ny strategi plan, BN
kommet i kommunikationsudvalg.
Næste møde 29/11 med julemad.

