Bestyrelsesmøde den 28. februar 2011
Fynske Idrætsforbund, Kontoret

Deltagere: John Christensen, Ib Ketelsen, Annie Nielsen, Trine Basset og Leif Rasmussen
Afbud: Poul H. Andersen og Leif F. Jensen
Syg: John Rask Nielsen
Dagsorden:
1. Godkendelse af sidste referat
2. Formandens orientering siden sidst sidste møde
3. Kassererens orientering om økonomi og budget
4. Repræsentantskabsmødet
5. Projektpuljerne
6. Eventuelt
Referat:
Referatet fra sidste møde godkendt.
Formandens orientering
Sportslørdag havde besøg af ca. 4.500 gæster lørdag eftermiddag den 29. januar. Der var for lidt plads til
udstillere og gæster. Der tales om flytning til større lokaler, ikke næste år men muligvis fra 2013.
Fåborg Midtfyn og Svendborg Kommuner var med i kåringen af Danmarksmestrene og vil højst sandsynligt
være med næste år, og Kerteminde og Nordfyns Kommuner har vist interesse for at deltage. Der var gjort mere
ud af kåringen af DM’erne.
Arrangørerne var efterfølgende blevet gjort opmærksomme på, at 25 og 50 års jubilæerne ikke blev hyldet som
der ellers er tradition for. Fynske Idrætsforbund fik stor PR opmærksomhed før under og efter Sportslørdagen.
JC har været til møde i Søsportscenterudvalget sammen med Lars Chr. Lilleholt, Jan Boye og Søren Møller.
Der skal sikkert laves en VVM undersøgelse i forbindelse med Fynsværkets planlagte løsning af kølingen. Der er
også problem med flytning af habitatsområdet i Odense Fjord og kanaludløbet.
Odense Kommune fortsætter med foreningspakken og organisationsudvikling og har afsat kr. 500.000.
Kassererens orientering
Regnskabet er tidlige rundsendt i forbindelse med indkaldelsen til Repræsentantskabsmødet
AN har indhentet tilbud på et kursusdøgn på Rudkøbing Skudehavn. Prisen er kr. 995. AN har
forhåndsreserveret den 29-30 april i år, men tidshorisonten tillader ikke afvikling af et Ledertræf i foråret.
Ledertræffet udsættes til efteråret. Skal drøftes på næste bestyrelsesmøde. Et gennemgående emne skal findes på
næste bestyrelsesmøde.
JRN er fortsat sygemeldt og det forventes at vare 3 måneder mere. Som det ser ud p.t.. vil JRN først vende
tilbage efter sommerferien.
LR mener at der skal laves en fast formiddag på kontoret, hvor post og diverse papirer gennemgås og besvares.
Den gamle bærbare computer skal repareres og opstilles på kontoret til bestyrelsens frie afbenyttelse.
LR undersøger vore e mail adresser og opretter eventuelt en g mail eller anden internet mail.
Repræsentantskabsmødet
Der er nu fundet 2 prismodtagere på baggrund af indstillingerne.
For kvindernes vedkommende bliver det Helga Petersen, Kerteminde Roklub og for mændene bliver det Peter
Johansen, Nyborg Svømmeklub og Nyborg idræts Samvirke.
Bestyrelsens forslag til nyvalg til bestyrelsen bliver Bernt Nielsen Odense Golfklub. Som suppleanter foreslås
Johnny Rusbjerg, Roforbundet, og Thomas Kaa, Fægteforbundet. Revisorerne og suppleanten genopstiller.

Borgmester Sonja Rasmussen og borgmester Anker Boye har meldt deres ankomst til FI’s Repr. Møde den 8.
marts. 2011. Øvrige gæster tilmeldt er Peter Steen Jensen fra Odense Sportsefterskole og Thomas Bach, Odense
Kommune og Danmarks Idræts-Forbund, som foreslås som dirigent.
Fra sponsorsiden kommer Kurt Skjødt Fra Nordea Bank og John Poulsen fra Carlsberg Sport.
LR kigger tilmeldingslisten igennem og ”rykker” ikke tilmeldte forbund for svar.
Det aktuelle forbundsmedlemstal og det samlede medlemstal (aktive) skal opgøres inden Repræsentantskabsmødet.
LR tilretter power point visningen. AN sørger for blomster til prisvinderne og gave til Leif F.. LFJ spørges om
diplom til prisvinderne.
Projektpuljerne
Der var indkommet 2 ansøgninger.
Ansøgning fra svømmeklubberne om tilskud til stævner falder uden for vores kommisorie, og det blev afvist.
AN meddeler svømmeklubben afslaget.
En ansøgning fra Middelfart Sejlklub til et ungdomsprojekt for windsurfere, til optagelse og fastholdelse af unge
på 15 år, og opefter blev godkendt.
Eventuelt
Næste møde afholdes torsdag den 7. april 2011 kl. 17 på kontoret.
Ref. Leif Rasmussen
16.3.2011

