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Bestyrelsesmøde
Den 2. december 2008 kl. 17.00
Idrættens Hus, Bolbro
Tilstede:
Afbud:

John Christensen, Ib Ketelsen, Leif F. Jensen, Annie Nielsen, Leif Rasmussen og John
Rask Nielsen (konsulent)
Trine Basset og Poul H. Andersen

Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelse af referat den 6.11.2008
Orientering fra formanden
Orientering fra kassereren
Orientering fra bestyrelsesmedlemmer
Orientering fra konsulenten
Behandling m.m. af ansøgninger om puljemidler
- Kommissorium for puljemidlerne
7. Årets Initiativpris
8. Evaluering af Fyraftensmødet den 24.11.08
9. Næste møde
10. Eventuelt

Referat:
1. Godkendelse af referat
Referat godkendt.
2. Orientering fra formanden
Der har været afholdt møde med SIKO. Der var enighed om, at begge parter ser fremad.
Idrætsrådene arbejder hen mod et ”Fynsk Idrætsråd”.
DIF har ansat 4 konsulenter, som skal hjælpe Idrætsrådene. Martin Bork, DIF, er kontakt til Fyn.
Der forventes afholdt fællesmøde med SIKO, FI og Martin Bork.
SIKO er p.t. et Odense forbund og FI er et fynsk forbund.
Miljø arbejdet for Fyn hører under FI efter aftale med SIKO. SIKOs bestyrelse har endnu ikke
godkendt FI’s miljøarbejde ansvar.
FI’s deltagelse i Idrætspolitisk Forum Fyn fortsætter uagtet, at andre har søgt optagelse. IFF er en
fynsk sammenslutning og dermed også vores naturlige ansvarsområde.
JC tager kontakt til Preben Staun og Martin Bork for en bekræftelse af forholdet over for den fynske
idræt.
Der blev holdt møde med DGI Fyn (Gitte Madsen og Hans Sørensen) den 24.11.08. Der er fælles
fodslag omkring miljøarbejdet og medlemskab af IFF. Næste møde holdes i januar.
Der var møde i Årets Sportsnavn den 2.12.08, hvor der også blev drøftet navne på Talentprisen og
Initiativprisen.
FS og TV2 Fyn vil skære ned i deltager antallet ved aftenfesten.
JRN undersøger muligheden for at finde en eller flere gimmicker til uddeling ved arrangementet.
Det kan eventuelt være indgangsbillet/gavekort til større idrætsbegivenheder. Kan udfærdiges som
”checkhæfte”. Det afklares med Sport Event Fyn.
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3. Orientering fra kassereren
Der mangler kr. 60.000 fra SEF. De rykkes for en udbetaling. Projektmidlernes udbetaling justeres
inden den 1.1.2009.
Budgetmæssigt afsættes kr. 10.000 til Fyraftensmøder i 2009.
Der er p.t. kun dækning for 1 Lederpris. JRN arbejder på en ny Albani Lederpris.
De bestyrelsesmedlemmer, som har haft udlæg i året 2008 får dækket deres kontor, tlf, internet
m.v.. Der udbetales efter personlig henvendelse til AN.
Der afsættes et beløb til Miljøudvalgets Julefrokost.
4. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer
Bladet afleveres den 8. december. Der mangler artikel om OKS byggeriet. Web tilbudet til de
fynske klubber omtales foruden Projektpuljen, Donorkorpset, Rudkøbing Skudehavn den 27.28.3.2009, Repræsentantskabsmødet den 16.3.2009 i Pucken, Lederpriserne og artikel om
Tornbjerg Gymnasium.
Indlægsholdere på Repræsentantskabsmødet kan være Preben Staun eller Michael Andersen TD.
IK kunne orientere fra Kulturregion Fyn, som havde fået ny formand, Johan Norden.
LR havde været til TV” Fyns Repræsentantskabsmøde, og referatet derfra rundsendes til
bestyrelsen. Der arbejdes stadig med at finde økonomien til en web portal til Odense Kultur – og
Idrætshus.
5. Orientering fra konsulenten
Albani kontaktes den 2. december for en afklaring om Lederprisen.
Projekt webløsning for klubber og forbund gennemføres, hvis det fremlagte budget holdes, og der
tilmelder sig 8 klubber.
JRN har været til møde med Kværndrup Boldklub, som har bedt om konsulent hjælp. DGI Fyn er
inde i billedet, og vi hægter os på, hvis det er muligt. Der er flere ”storklubber” som planlægger
opdeling i mindre enheder. Der er kendskab til bl.a. Harndrup Fjeldsted og Nr. Broby.
Tuborg Fonden og Tipsmidlerne ansøges om penge til indkøb af Streamingsbox.
Der holdes juleferie på kontoret fra 19/12 til 5/1
6. Behandling af ansøgninger om puljemidler
Projekt Tanderup Skole godkendt
a) Kommissorium for uddeling af projektmidler godkendt
7. Årets Initiativpris
Bestyrelsen har modtaget emner til Årets Initiativpris og havde selv nogle forslag.
Der blev hurtig opnået enighed om en kandidat.
8. Evaluering af Fyraftensmødet
Der var stor spørgelyst og en god debat i grupperne. Stedet var perfekt til mødet og prisen var OK.
Der efterlyses mere politisk synlighed fra FI – især over for pressen. Lederpriserne kan eventuelt
moderniseres.
Kommunikation ud til vore medlemmer når sjældent længere end til postmodtager. I fremtiden skal
SMS og Nyhedsbreve bruges noget mere.
Nørregaard Frandsen fra SDU kunne være et godt emne til Ledertræffet i marts måned på
Rudkøbing Skudehavn.
9. Næste møder
Der er fastsat datoer for de næste 3 bestyrelsesmøder: 6/1 – 3/2 – 3/3 – alle kl. 17.00
10..Eventuelt
Ingen indlæg

