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Bestyrelsesmøde
Den 6. januar 2009 kl. 17.00
Idrættens Hus, Bolbro

Tilstede:
Afbud:

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

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat den 2.12.2008
2. Orientering fra formanden
3. Orientering fra kassereren
4. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer og udvalg
5. Orientering fra konsulenten
6. Forberedelse af Repræsentantskabsmødet den 17.3.2009
7. Forberedelse af Ledertræf den 27.-28.marts 2009
8. Behandling af ansøgning om puljemidler
9. Næste møde
10. Eventuelt
Referat:
1. Godkendelse af referat
Referat godkendt.
2. Orientering fra formanden
Årets Sportsnavn – sidste tilmelding 6.1.09.
DM Årsfesten afholdes i Idrætshallen den 24.1.09 – sidste tilmelding den 13.1.09.
Møde med Martin Bork, DIF, bliver den 19.1.09 kl. 10-12 for bestyrelse og miljøudvalg. Kl. 12-14
holdes fællesmøde med de fynske Idrætsråd. Sandwich kl. 12.
SIKO vil gene have møde med Martin Bork. Verner Engelbæk er SIKOs miljøansvarlige, men han
har endnu ikke fået SIKOs godkendelse af samarbejdet med FI.
SIKO deltager derfor først sammen med de øvrige Idrætsråd.
JRN laver handlingsplan for oprettelse af nye fynske Idrætsråd.
JC deltager i FBUs Repr. møde lørdag den 10.1.09.
Skoleidrætten har sendt indbydelse til deres Repr. møde den 25.2.09. LR deltager.
3. Orientering fra kassereren
Oversigt over bankindestående fremlagt.
SEF mangler stadig overførsel af kr. 60.000 til FI.
Restbeløbet i projektpuljen kr. 9.000 overføres til næste år.
Der er hensat kr. 40.000 til afholdelse af Ledertræf på Skudehavn.
Budget for det kommende år fremlagt til godkendelse. Der forventes en lønstigning på 4%.
Den fremtidige situation for FI er endnu ikke afklaret, men følges løbende. Vores ”Amtspulje” på 4
mill. pr. år til idrætten på Fyn ophører om 2 år. Odense Kommune v/Jane Jegind administrerer
idrætspuljen. Tilskud fra SEF er ikke sikker efter 2010.
IK ser gerne, at vi bruger flere penge til projekter.
JC og JRN har udsendt brev til fynske borgmestre om projektmidler udbetalt i deres kommune.
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4. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer
IK har haft møde med Idrættens Fællesråd.
DFIF går nye tider i møde, hvor landsforbundet indskrænker tilskud til de regionale afdelinger.
IK holder løbende kontakt til DrF og Thomas Bach og Ellen Droost.
Idrætspolitisk Forum har fået projektpenge til et 3 årigt projekt til overvægtige børn.
Der er også givet EU penge til projekt cykling og gang af +55. Administrator af beløbet er Odense
Kommune.
5. Orientering fra konsulenten
JRN takker for fastansættelsen fra 1. Januar 2009.
Kværndrup sagen er ikke afklaret. JRN afventer tilbagemelding fra Torben Bundgaard
FI har fået flere indmeldelser i foreningen. Herunder Ishockey, Hockey, Skiforbundet m.fl.
Der ansøges forskellige fonde om penge til indkøb af udstyr (kamera m.v.) til Streaming projektet.
JRN og LR sørger for diverse ansøgninger.
Der er p.t. fundet 4-5 klubber, som kan indgå i projekt ny hjemmeside.
Projekt med hjemmesider for 8 klubber på Fyn gennemføres som tidligere fremlagt. AN ønskede
ikke, at FI’s hjemmeside indgår i dette projektforløb, men skal have sit eget forløb.
Der udleveres et ”chekhæfte” i samarbejde med Sport Event Fyn. Kan benyttes ved anmodning om
fribilletter til sportarrangementer på Fyn.
Referaterne fra bestyrelsesmøderne lægges fortsat på hjemmesiden. Der tages højde for udelukkelse
af personfølsomme oplysninger.
6. Forberedelse af Repræsentantskabsmødet den 17. Marts 2009
Indkaldelse udsendes senest 4 uger før mødet. Der inviteres 2 stemmeberettigede repræsentanter fra
hvert medlem. Dertil kan der i begrænset omfang medtages gæster og FI kan invitere gæster.
Søsportscenteret afholder møde kl. 18.00 før FI mødet.
Indlæg på Repræsentantskabsmødet kan være Sportssponsering v/Fionia Banks markedsføringschef
og SEF indsats for hjemtagelse af større arrangementer v/Erik Mogensen.
Fionia Bank sørger for sandwich eller lign. Der serveres Albani produkter.
JRN og AN laver invitationen.
På valg i år er AN, LFJ, LR og PHA – alle villige til genvalg.
JC spørger Asger om dirigent posten og Bernt Nielsen og Lars Hedemann om suppleant posterne.
Bent Thaisen og Lars Heskjær spørges om revisorposterne. Susanne Hansen spørges om suppleant
posten.
7. Forberedelse af Ledertræf den 27.- 28. Marts 2009
Ved ankomst bydes på spisning efter indkvartering.
Der er indgået aftale med Johs. Nørregaard Frandsen om indlæg fredag aften. Han skal bringe
kommunikationsproblematikken til debatten. Der fortsættes lørdag formiddag med kommunikation.
Der udsendes indbydelse via vores hjemmeside og ved Nyhedsbrev.
Der indbydes 2 deltagere fra hvert forbund/medlem + eventuelle gæster.
8. Behandling af ansøgninger om puljemidler
Ingen ansøgninger modtaget.
9. Næste møder
Næste møde afholdes 3. Februar 2009 kl. 17.00
10..Eventuelt
Ingen indlæg

