Referat fra FI’s bestyrelsesmøde torsdag den 29.03.11 kl. 17.00
Deltagere: John Christensen, Ib Ketelsen, Annie Nielsen, Bernt Nielsen, Leif Rasmussen og konsulent Carsten Lausten
Afbud: Johnny Rusbjerg, Poul H. Andersen

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Godkendelse af referaterne fra FI’s sidste bestyrelsesmøde.
Orientering om ansættelse af konsulent
Orientering fra formanden.
Orientering fra kassereren herunder budget og aktuelle økonomi.
Nyhedsbrev
Næste møde.
Evt.

1 Godkendelse af referaterne fra FI’s sidste bestyrelsesmøde.
Referat blev godkendt uden yderligere bemærkninger.
2 Orientering om ansættelse af konsulent
Carsten Lausten er blevet ansat pr. 15/3, der er indgået en skriftlig aftale.
Arbejdes på PC og telefon.
Projekterne skal styres op.
DIF er blevet orienteret.
3 Orientering fra formanden.
Sportslørdag – kontrol af økonomi foregår via Odense Kommune. Enighed om gentagelse til næste
år – målet er at få alle kommuner med.
HCA city games – udskiftning i bestyrelsen af de pladser der er udpeget af Udvikling Fyn, FI`s repræsentation dermed ophørt.
SIKOs repræsentantskabsmøde – Oplæg fra rådmanden om bedre partnerskaber mellem idrætten og
skolerne. SIKO fik vedtaget nye vedtægter, BN indvalgt i bestyrelsen
DGIs årsmøde 27/4 – JC og IK deltager. BN undersøger om han kan deltage.
DAIs årsmøde 17/4 – JC deltager
Grib Chancen evaluering – Fint projekt med ringe succes, men har medført mange gode ideer.
Orientering fra den øvrige del af bestyrelsen herunder udvalg.
a. Skoleidrætsmøde
BN havde været til Skoleidrætsmøde, det kan være et område vi skal kigge nærmere på.
Husk at skoleirætten skal indviteres til næste års repræsentantskabsmøde.
b. Idrætspolitisk Forum Fyn og Rådgivende fritidsudvalg
IK orienterede om at der er ved at være interesse for projekter a la Grib Chancen.
I det rådgivende fritidsudvalg er man ved at være enige, møde 9/5.
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4 Orientering fra kassereren herunder budget og aktuelle økonomi.
Der var ingen kommentarer til det før mødet udsendte regnskab og budgetopfølgningsmateriale.
Kontingenter og medlemsregistrering er udsendt. CL følger op på de forbund der ikke er medlemmer.
Kilometertaksten er steget til 3,80.
Der er afsendt ansøgning til Udvikling Fyn – Sport og Event
AL bank strategi – tilbud fra AL medtages i nyhedsbrevet.
Broby Bueskyttelaug skal have udbetalt 10.000 som anden rate i et 3. årigt projekt
Der er indkommet rapport fra åben vandsvømning, der skal udbetales 13.000
Der mangler tilbagemelding fra DHG.
5

Nyhedsbrev
Udsendes hurtigst muligt af LR og CL.
Reklamere for Odense Kommunes kurser, BN skriver et par linier vedr. skoleidrætten, AL
bank tilbud, Carlsberg Sport fonden.
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Næste møde.
Det blev aftalt at der afholdes et bestyrelsesseminar torsdag d. 3/5 kl. 14.30-18.00 på OCC.
Indhold:
Den visuelle identitet
Samarbejdspartners
Branding
Sponsorstrategi
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Evt.
Ingen bemærkninger under dette punkt.

CL den 18/04 2012
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