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Bestyrelsesmøde
Den 7. august 2008 kl. 17.00
Idrættens Hus, Bolbro
Tilstede:

Dagsorden:

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Velkommen til vores nye konsulent
Siden sidst
Økonomi
Ansøgninger til Puljen
Ledertræf i efteråret 2008
Samarbejde med DGI Fyn
CMS løsning til hjemmesider til forbund
Næste møde
Eventuelt

Referat:
Der blev budt på smørrebrød inden mødestart.
1. Velkommen til vores nye konsulent
JC bød John Nielsen velkommen til arbejdet i Fynske Idrætsforbund. John blev valgt blandt de
indkomne ansøgninger. Der udsendes pressemeddelelse til medierne – først FS og FA og derefter de
andre medier. Der lægges også information på hjemmesiden.
Arbejdsopgaverne vil blive defineret på skrift. Hvis det er nødvendig i opstarten bevilliges der
ekstra arbejdstimer.
2. Siden sidst
SEF har meddelt, at der kommer penge til FI, men vi kender ikke tidspunktet for modtagelsen. Der
er heller ikke modtaget tilskud fra Det rådgivende Fritidsudvalg.
Idrætspolitisk Forum Fyn ( IFF ) eksisterer stadig. IFF består af de 10 kommuner samt de 3
idrætsorganisationer.
Kulturpolitisk Forum Fyn har ikke tilbagemeldt om vores deltagelse. Vi kontakter dem løbende for
en afklaring.
3. Økonomi
Der mangler kontingent indbetaling fra bokserne. De har lovet at betale snart.
Der er afsat kr. 40.000 til Ledertræf i efteråret. Hvis der skal bruges mere findes pengene på
budgettet.
Vi afventer tilskud fra DrF og SEF.
IK følger op på den manglende betaling hos DrF og JC følger op hos SEF.
4. Puljen
Vi mangler tilbagemelding fra HCA Marathon om deres ansøgning igennem en eller flere klubber.
Ringe Boldklub har søgt om kr. 25.000 til basket og volleyball udstyr til deres multibane
Der bevilliges kr. 10.000 til multitanken. JN tilskriver klubben om bevillingen.
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Roernes projekt, som vi har ydet tilskud til, har fremsendt en rapport om deres afholdte
talentudviklings træningslejr. Resultaterne er fremsendt i rapporten. Beløbet kr. 4.000 overføres til
roerne.
5. Ledertræf i efteråret 2008
JN fremlagde et program forslag til årets ledertræf.
Preben Staun har sagt ja til at deltage den 24. og 25. oktober.
JN undersøger mulighederne for at afholde mødet med overnatning – et sted på Fyn.
Alle vore medlemmer inviteres ( 2 personer fra hvert forbund ). Yderligere invitationer aftales med
DIF, som vi meget gerne vil have med som medarrangør/medbetaler. Hvis de ønsker det kan
Idrætsrådene inviteres samt lokal politikere og embedsmænd.
Der opkræves et beløb for deltagelse.
Foreløbig indbydelse lægges på hjemmesiden og udsendes via brev. Program og endelig indbydelse
udsendes når tingene er faldet på plads.
Søren Østergaard og andre emner blev foreslået som indlægsholdere.
6. Samarbejde med DGI Fyn
Der afholdes et møde den 14.8.2008 med DGI og FI, hvor man lægger op til et fremtidigt
samarbejde. IK og JC deltager fra FI.
7. Hjemmesiden. CMS løsningen
Der er tidligere fremlagt en plan for forbedring af vores hjemmeside, samt et tilbud til vore
medlemmer om en portal løsning. IT firmaet arbejder i øjeblikket på at gøre deres løsning
”idrætsvenlig”. JN får løbende orientering om den aktuelle status.
8. Næste møde
Næste møde afholdes den 4. september kl. 17.00
Derudover er der aftalt møde den 6.10.08 + 6.11.08 + 4.12.08 + 5.1.09 + 2.2.09 + 5.3.09.
Generalforsamling afholdes den 16.3.2009 kl. 18.00
10. Eventuelt
Der arbejdes videre med diverse reklametiltag. LR og JN snakker sammen.
Jimmy Andersen, STO, har fødselsdag, men vi giver ikke noget fra FI.
JN udarbejder et gaveregulativ
Leif Rasmussen
Sekretær
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