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Bestyrelsesmøde
Den 3. marts 2009 kl. 17.00
Idrættens Hus, Bolbro
Tilstede:
Afbud:

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

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelse af referaterne fra FI bestyrelsesmøde den 03.02.09
Orientering fra formanden.
Orientering fra kassereren.
Orientering fra den øvrige del af bestyrelsen herunder udvalg.
Orientering fra konsulenten.
Forberedelse af årsmøde hos Fionia Bank tirsdag den 17.03.09 herunder godkendelse af nye medlemmer.
7. Behandling af indkomne forslag til årets Fionia Bank og Carlsberg
Sport priserne 2008.
8. Forberedelser til ledermøde den 27./28 marts i Skudehavnen.
9. Behandling m.m. af ansøgninger om puljemidler.
10. Næste møde. (Forslag; tirsdage den 07.04.09 kl. 17.00 )
11. Evt.

Referat:
1. Godkendelse af referat
Referat godkendt.
2. Orientering fra formanden
Der har været afholdt møde i bestyrelsen for Søsports Centeret. De afholder generalforsamling
umiddelbart før FI’s repræsentantskabsmøde og alle i deres bestyrelse er villige til genvalg.
John Chr. har deltaget i receptioner i.f.m. indvielsen af Bokseklubben Ringens nye lokaler og
Billardklubbens Bristols 75 års jubilæum.
John har ligeledes deltaget i et møde med Odense kommune vedr. ”den grønne hal” på Stige Ø.
John gav her udtryk for, at renoveringen til 12 mill. Kr. er for mange penge for et monument, og at
pengene derfor bør bruges i andre sammenhæng hos idrætten.
John Chr. har været dirigent ved Fyns Tennis Unions generalforsamling og deltaget i Fyns Sejlunion´s generalforsamling.
John og Ib har været til det månedlige møde med DGI Fyn, men formanden for DGI blev syg lige
op til mødet, så derfor blev det ikke til så meget nyt.
FI er gået ind i sagen vedr. benyttelse af gymnastiksalen ved den gamle kasserne – John Chr. deltager i møde med parterne.
FI er ligeledes aktiv i.f.m. motorbanen i Højbjerg – bl.a. forsøger John Chr. nu at få et møde med
Anker Boye.
3. Orientering fra kassereren
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Det udsendte regnskab blev kort kommenteret af Annie, og der var ingen bemærkninger, ud over at
Annie mindede om, at FI ikke er sikkert midler længere end til 2011. Derfor må ekstraordinære indtægter – så som nye sponsorater - sættes til side til vi kender den fremtidige økonomi.
4. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer
John Chr. og Ib deltager i ”Det Rådgivne Fritidsudvalg på Fyn’s medlemsmøde den 18.03.09 kl.
19.00 Slotsgade 5, 5000 Odense C. John N. har tilmeldt dem begge pr. mail. Den 04.03.09
5. Orientering fra konsulenten
Vi får vores nye hjemmeside inden for de kommende 14 dage.
Projekt webløsning for klubber og forbund gennemføres med 7 klubber og os selv.
Der er udsendt det tidligere fremstillede gavekort til FHF medlemsklubber.

6. Forberedelse af Repræsentantskabsmødet den 17.03.09
Vi har fået afbud fra Palle Hansborg, Jan Boye og Jørgen Otto Jørgensen.
John N. begynder at rykke telefonisk for flere deltagere.
Det er aftalt med Kurt Skjødt Fionia Bank de leverer de 2 store checks og blomster til prismodtagerne.
Det blev vedtaget, at prisoverrækkelsen skal videofilmes og lægges ud på vores hjemmeside efterfølgende. Annie understregede, at det kun måtte koste omkring 500 kr. at få det optaget og lagt ud.
Det blev aftalt, at godkendelsen af Basket Forbundet repræsenteret ved Svendborg Basketball Klub,
Dansk Hockey Union ved Hockeyklubben Odin, Dansk Handicap Idræts Forbund og Dansk Rulleskøjteforbund – skulle ske umiddelbart efter, at dirigenten har konstateret repræsentantskabet for
lovligt indvarslet.
7. Behandling af de indkomne forslag til Carlsberg Sport – og Fionia priserne.
Bestyrelsen har modtaget og gennemgået emnerne til disse 2 lederpriser, og valgte enstemmigt 2 af
de indstillede kandidater.
8. Forberedelse af Ledertræffet på Skudehavnen den 27. og 28. mats.
Da Johs. N. Frandsen ikke kunne blive til lørdagens program, er det lykkedes os at få udviklingschef i DIF Dorthe Heise til at komme – John og John holder formøde med hende den 20.03.09 kl.
13.30 her på kontoret. Programmet for de 2 dage blev godkendt – Der mangler dog stadig et indslag
fredag aften, som John prøver at finde en person til.
John N. begynder at rykke telefonisk for flere deltagere.
9. Behandling m.m. af ansøgninger om puljemidler.
Der er ikke indsendt nogle ansøgninger til dette møde.
10. Næste møde
Det er foreslået at næste møde den 07.04.09 som sædvanlig afholdes kl. 17.00 her på kontoret. Er
der medlemmer af bestyrelsen som ikke kan denne dag, bedes I give undertegnede besked hurtigst
muligt.
11. Eventuelt
Ingen.

