Referat – Fynske Idrætsforbund
Mødegruppe:
Dato
Sted
Deltagere

Afbud
Fraværende uden afbud
Referent
Referatudkast godkendes
senest:
Referat udsendes senest:
Status
Nr.
Punkt
1

Godkendelse af referat fra
sidste møde.

2

Orientering fra formanden

3

Orientering fra kassereren

4

Orientering fra øvrige

Bestyrelsen
25-06-2012 kl. 17.00
Kontoret
John Christensen (JC), Leif Rasmussen (LR), Ib Ketelsen (IK), Annie
Nielsen (AN), Bernt Nielsen (BN) og Carsten Lausten.(CL). Ansvarlige
benævnes med initialer.
Johnny Rusbjerg (JR),
Poul Henning Andersen
CL
30-06-2012
01-07-2012
Udkast v. 1
Kommentar/ beslutning/ opgave
CL orienterede vedr. mulighed for foredrag ifm sportevents.
Pt mangler turneringsplaner for en del idrætsgrene. Vi
satser på et oktober arangement, og et arrangement til
ishockey til februar. Svendborg Rabbits hjemmekampe
undersøges.
Receptioner - Fyens Stiftstidende og TV2 Fyn.
CLs prøvetid overstået. CL ferie 28-31. Styregruppemøde i
Udvikling Fyn, opløftende det ser ud til at der er brug for
Sport Event, ny formand Michael Kold, Steen Dalstrøm,
næstformand.
JC genudpeget til bestyrelsen i HCA marathon.
Sportslørdag møde 12/1, samme oplæg som sidste år.
Sport Event midler ser ud til at gå igennem, formentlig lidt
mindre i år, men tilbage mod det normale til næste år.
Vigtigt med nogle aktiviteter.
Balance udsendt.
Forsikringstilbud AN finder en løsning
IK orienterede vedr. Politisk Styregruppe i Kulturregion Fyn.
Kravene til dokumentation vil stige. Stort fokus på BU
arbejde. Kun medlemmer under 25 år tæller i
tilskudsmodellen. Økonomien dermed sikret de kommende
år.
Idræts Politisk Forum Fyn, møde CL og IK deltog. CL med
til møderne fremadrettet. Møde med DIF på passende
niveau.
Arbejdsgruppe delt i 3 temaer, vi har ansvaret for Idrættens
Rådgivningscenter, hvordan kan idrættens organisationer
hjælpe hinanden og idrætten på Fyn. Plan om seminar til
november.
Idrættens organisering ifm Odense Kommunes
idrætslederkurser, tilbud om oplæg. JC taler med
kommunen CL med oplægsholderen.

Ansvarli
g
CL
arbejder
videre.
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JC
kontakter

JC/CL

5

Orientering fra udvalgene

6

Puljeansøgning

7

Oplæg vedr. synlighed

8

Handlingsplan for de
kommende 4-5 år
9
Næste møde
10
Eventuelt
Mødet slut 1

LR og CL har haft møde med Christoffer Riis Svendsen.
Gode muligheder for samarbejde.
Referat fra miljøudvalget udsendt. Forslag om nyt navn til
Søsportscentret . fx. Odense Strandpark.
En navneændring vil kræve en repræsentantskabs
vedtagelse.
Stor aktivitet i projektet, møder med interessenter og der er
indsendt høringssvar til Odense Energiplan.
Ansøgning fra Kano- og Kajak klubben Odin vedr. eliteaktiv.
Bevilliget støtte på max. 6.000,- kr, til træningslejr og EM.
CL svarer officielt.
Oplæg fra BN og CL. Vin æske + klistermærker.2 Beach
flag indkøbes. Beklædning fuldføres.
Udskydes til næste møde.
22/8
LR henter roll up banner i Tommerup.
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