/lr
10.05.2008

Bestyrelsesmøde
Den 28. april 2008 kl. 17.00
Idrættens Hus, Bolbro

Tilstede:
Afbud:

Dagsorden:

John Christensen, Annie Nielsen, Leif F. Jensen, Ib Ketelsen, Lisbeth Møller og Leif
Rasmussen
Poul Henning Andersen, Trine Basset, Leif F. Jensen

1. Siden sidst
- Høringsudkast til Odense Kommunes Idrætspolitik
- Gave til Bent Thaisen – 75 år
2. Opsamling på Repræsentantskabsmødet
3. Økonomi
- Indkøb af whiteboard tavle
4. Puljen
- Behandling af ansøgning fra Fjeldsted Speedway Klub
5. Oplæg om sundhed
- Vedhæftet bilag om sundhed til gennemlæsning
6. Bestyrelsesseminar
7. Næste møde
8. Eventuelt

Referat:
Der blev budt på smørrebrød inden mødestart.
1. Siden sidst
Odense Kommune har sendt deres oplæg til Idrætspolitik til høring. Kan læses på OK’s
hjemmeside.
SIKO havde på deres Repr. møde lagt op til høring om Idrætspolitikken.
JC tager kontakt til SEF og IK følger efterfølgende op på Odense Kommunes Idrætspolitik. Gerne
med skriftligt svar til bloggen.
IK forespurgte til SSPF, som er et samarbejde mellem skoler, socialforvaltning, politi og
foreningerne. Deres opgaver er forebyggelse af kriminalitet, misbrug og udstødning blandt børn og
unge. IK mente at strukturen var lidt forvirrende og manglede samspil mellem skoler, foreninger og
erhvervslivet.
Vi havde modtaget takkekort fra Bent Thaisen, 75 år og Preben Staun, 60 år. Sidstnævnte havde i
øvrigt på vores Repr. møde vist positiv interesse for FI.
OSK – svømmeklub – havde afholdt 50 års jubilæum.
Lisbet stopper 1. juli. Har fået fuldtidsjob i Svendborg.
Der laves job annonce som rundsendes til alle vi kender i idrætten, samt opslag på SDU, på job
hjemmesider og OK fritidsportal. Ansøgningsfrist 23. juni, og ansættelse pr. 1. august 2008.
IK redegjorde for mødet i DrF, og mente at vi skulle kontakte formanden for Kultursamarbejdet Fyn
og formand for Kulturudvalget i Svendborg, som er samme person, nemlig Morten S. Petersen. IK
forsøger at få en dialog i gang omkring et eventuelt samarbejde før og efter 2011.
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Thomas Bach har givet udtryk for at vores bevilling slutter 2011, derfor kontakten.
Bloddonorkorpset starten en kampagne 1.9.2008 med forskellige events, sundhedsprofilering m.v.
SIKO havde Repr. møde, hvor der blev forelagt en ide om oprettelse af Legeland på Stige Ø.
Forslaget blev nedstemt.
2. Repræsentantskabsmøde 2008
Vores Repr. møde forløb godt, desværre uden den store debat. Preben Staun havde et indlæg efter
mødet, og han viste stor positivitet over for den fynske idræt og også FI.
Hans holdning til FI er ved at bløde op, efter at det kniber med Idrætsråds samarbejdet.
3. Økonomi
Regnskabet fremlagt og gennemgået. Der er udsendt kontingentopkrævninger, og anmodning om
medlemstal.
4. Puljen
Der er modtaget ansøgning fra Fjeldsted Speedway Klub om støtte til børnearrangement. Vi støtter
med kr. 3.000, men vil gerne se et budget for arrangementet.
5. Oplæg om sundhed
Følgende var oppe til debat:
Hvad skal vi og hvad kan vi i FI.
Hvem er og hvordan skal vi henvende os til interessenterne
DIF – DGI samarbejde
Distriktsforbund/lokalunioner med i samarbejdet.
6. Bestyrelsesseminar
Jan Darfelt bliver tovholder på seminaret den 5. maj. JC har informeret ham om de emner, som vi
gerne vil drøfte. Jan starter med et oplæg til videre drøftelse og gruppearbejde.
Der er tilmeldt 11 p.t.. Vi starter med kaffe/kage kl. 16.30. Spisning kl. 19 og slut kl. 21-21.30.
.
7. Næste møde
Bliver den 16. juni kl. 17.00
8. Eventuelt
Lisbeth og LR har et hængeparti med PR materialerne.

Leif Rasmussen
Sekretær
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