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Bestyrelsesmøde
Den 29. september 2009 kl. 17.00
Idrættens Hus, Bolbro
Deltagere: John Christensen, Annie Nielsen, John Nielsen (konsulent), Leif Rasmussen, Leif F.
Jensen og Trine Basset
Afbud:
Ib Ketelsen,
Uden afbud; Poul H. Andersen.
Dagsorden:
1) Godkendelse af referaterne fra FI’s sidste bestyrelsesmøde.
2) Orientering fra formanden.
3) Orientering fra kassereren.
4) Orientering fra den øvrige del af bestyrelsen herunder udvalg.
5) Orientering fra konsulenten.
6) Bladet ”Fynsk Idræt” – og hjemmesiden.
7) ”Gå hjem møde den 17.09.09 – evaluering.
8) Behandling m.m. af ansøgninger om puljemidler.
9) Næste møde.
10) Evt.
Referat:
1. Godkendelse af referaterne fra FI’s sidste bestyrelsesmøde.
Godkendt uden kommentarer
2. Orientering fra formanden
John Chr. og John R. Nielsen har deltaget i møde med Odense Kommune vedr. etableringen af en
fælles kursusportal for kommunen. JRN deltager efterfølgende i det nedsatte planlægningsudvalg.
Idrætspolitisk forum Fyn er en realitet, og det er meget vigtigt, at idrætten er med her sammen med
kommunerne og idrætsrådene.
FI deltager i ”Idrætspolitisk forum Fyn” der som bekendt har fået midler til projektet vedr. overvægtige børn i 10 – 14 års alderen. Der er p.t. 8 kommuner der har sagt OK til at deltage i projektet.
FI har hjulpet til i forberedelserne af DM i kajak på maratondistancen. Arrangementet blev en stor
succes for Odense Kajakklub og Fynskredsen for Dansk Kano og Kajak forbund. Her blev den gamle rostadion model relanceret.
Planen blev også fremvist i.f.m. seneste møde i Friluftsrådet. Der var dejligt mange nye ansigter
med fra kommunen, og de viste en god interesse for projektet, og det virkede godt i.f.t. debatten om
yderligere udvikling af området Stige Ø.
JC deltog i fejringen af Odense Roklubs medaljevindere. Her fik FI en del af æren, da vi de seneste
2 år har støttet deres træningslejr i Tyskland.
JC og Ib har afholdt møde med DGI-Fyn. På mødet blev både det rådgivne fritidsudvalg og idrættens fællesråd drøftet. Da de tidligere Amts - penge nu er sikret via det seneste budgetaftale mellem
KL og Staten, skal det rådgivne fritidsudvalg forsat administrere disse penge.
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JC og Svend C. har afholdt møde med formanden for Fyns Motorsport, Odense vedr. Højbjergbanen. Her blev man enige om, at Fynske Idrætsforbund skal fremsende en anmodning om at få et
klart svar på, hvad der er årsagen til, at genåbningen ikke er blevet taget op i byrådet endnu - til
kommunens by- og kulturforvaltning. – Brevet afsendt i denne uge.
FI’s sekretariat vil blive kontaktet af en journalist for at fortælle om vores ældreprojekt; ”Muskeltræning for +60 årige”.
3. Orientering fra kassereren
Der er udsendt en økonomisk status til mødet, og der var ingen bemærkninger ud over, at sekretariatet skal rykke OB bordtennis for de afsluttende tilbagemeldinger så pengene kan udbetales. Her ud
over skal der også rykkes for oplysninger om bowlingprojektet, som der også er sat penge af til.
4. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer
Ingen bemærkninger
5. Orientering fra konsulenten
Sekretariatet har fået meddelelse om, at ”Nordfyns foreningssamvirke” er nedlagt.
Folder der skal uddeles i.f.m. ”muskeltræning for + 60 årige” fremvist og John fortalte om de rettelser der kommer. Det er aftalt med kommunen, at vi får 10.000 kr. om året de 3 år for administrationen af projektet + kørselsudgifter. Viser det sig at der bliver brugt mere tid end beregnet, kan der
gives en tillægsbevilling. Her understregede Trine, at man bør bruge ordet muskeltræning konsekvent i brochuren.
Hjemmeside projektet har sidste runde af undervisningen den 01.10.09 – herefter vil der blive arrangeret to fællesmøder, hvor klubberne skal komme med feed back på projektet.
6. Bladet ”Fynsk Idræt” – og hjemmesiden.
Leif F.J. frembragte sin berettigede kritik af, at konsulenten JRN ikke havde afleveret det lovede
materiale inden for deadline til opsætningen af det kommende blad. John R.N. beklagede dette svigt
meget og sagde, at der nu var lavet en procedure der sikre, at det ikke gentager sig.
Der skal planlægges således, at de historier der skal i bladet ikke ender på hjemmesiden i stedet for.
7. ”Gå hjem møde den 17.09.09 – evaluering.
Firmaet masters havde tilpasset deres indlæg i.f.t. mødet hos FBU – og dermed blev det lidt mere
oprationelt, og da Nicolai fra Svendborg Basketklub kom med sit indlæg om, hvordan han brugte
facebook aktivt hjemme i klubben, blev det hele endnu mere virkelighedsnært. John N. sender nu en
melding via mail til mødedeltagerne, hvor vi oplyser om muligheden for at blive hjulpet videre i
processen. Her ud over er der enighed om, at vi er færdige med temaet ”sociale medier”, og at vi nu
skal til at tage nye emner op. Derfor skal der på næste BM være et punkt hvor vi drøfter de kommende fyraftens- og ledertræfmøders temaer.
8. Behandling m.m. af ansøgninger om puljemidler.
Vi har modtaget en forespørgsel fra en kajakroer, om vi kan hjælpe hende med at finansiere en ny
kajak. Der var enighed om, at vi ikke kan støtte enkeltpersoner, men JRN tager kontakt til hendes
klub Odense Kajakklub, og fortæller dem om vores ansøgningsprocedure, og muligheder for at
hjælpe deres idrætsudøvere.
9. Næste møder.
Næste bestyrelsesmøde er aftalt til den 02.11.09 på kontoret.
Bestyrelsesmøde inkl. julefrokost blev foreslået til den 08.12.09. på kontoret.
Generalforsamlingen i 2010 blev foreslået til den 09.03.10 – JRN undersøger Fionia/Nordea om
muligt mødested.
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Ledertræf 2010 blev foreslået til enten den 09. – 10. april eller den 16. – 17. april. Det behøver jo
ikke at være på Langeland – så nye forslag medbringes til næste møde.
10. Eventuelt
Ingen kommentarer.
Referent
JN/FI

