Referat – Fynske Idrætsforbund
Mødegruppe:
Dato
Sted
Deltagere

Afbud
Fraværende uden afbud
Referent
Referatudkast godkendes
senest:
Referat udsendes senest:
Status
Nr.
Punkt
1
2

Godkendelse af referat fra
sidste møde.
Orientering fra formanden

Bestyrelsen
13-02-2013 kl. 17.00
Kontoret
Poul Henning Andersen (PHA), Leif Rasmussen (LR), Ib Ketelsen (IK),
Annie Nielsen (AN), Johnny Rusbjerg (JR),Bernt Nielsen (BN) og
Carsten Lausten.(CL). Ansvarlige benævnes med initialer.
John Christensen (JC)
CL

20-02-2013
Udkast v. 1
Kommentar/ beslutning/ opgave

Ansvarlig

Smårettelser foretaget, derefter godkendt.

.

JC har deltaget i Niels Nygaards 60 års fødselsdags
reception 25/1 2013, 5/2 2013, holdt ”Søsportsgruppen”,
Svend og Bjarne møde sammen med Ib, Carsten og mig,
der er møde med Fjernvarme den 7/3.
7/2 2013, deltog jeg i Dansk Sejlunion/Fyns kreds,
generalforsamling, i Nyborg.
11/2 2013, blev der holdt Evalueringsmøde, Sportslørdag
styregruppen, generelt positive tilbage meldinger, og
enighed om at gentage det i en eller anden form i 2014,
den 11. januar. Regnskabet balancerer med et lille
overskud, ca. kr. 20.000,-, som indgår i næste års budget.
Det er formentlig fortsat i Idrætsparken, selvom der har
været røster fremme om Arena Fyn.
Direktionen i Fynske Medier ønsker, at der afholdes et
Visions- og Værdi møde, der kommer et udspil til
mødedato.
27/2 afholder SIKO Dialogmøde, jeg er selv til
Byrådsmøde, er der nogen som kan/vil deltage?

BN
deltager

5/3 deltager JC i møde i Styregruppen for Udvikling Fyn,
Sport & Event.
SIKO afholder Årsmøde den 19/3, det er samme dag, som
det Rådgivende Fritidsudvalg holder møde, og jeg går ud
fra, at Ib og jeg deltager her, hvem deltager hos SIKO? .

JC og IK
deltager i
rådgivende

Ang. Repræsentantskabsmødet, følges der op på dirigent.
Såfremt det bliver afslag, har I andre emner?

JC

Willy Rasmussen fra DIF kommer og holder indlæg.
Input til beretning ønskes
3

4

5
6

Orientering fra kassereren

Orientering fra øvrige

Orientering fra udvalgene
Repræsentantskabsmøde
og lederpriser

7

Puljeansøgning

8

Næste møde

9

Eventuelt

Mødet slut 20.00

Balance for januar udsendt.
Årsregnskab udsendt, revision aftalt.
Der aftales overlevering af stor check med de
pågældende klubber.
CL har holdt møder med alle udviklingskonsulenterne der
bor på Fyn, samt skiforbundets udviklingskonsulent for at
informere om FI, finde mulige projekter samt opfordre til
samarbejde.
Desuden er der holdt møde med Skoleidrætten for at
undersøge mulighederne der.
Kegler er blevet hjulpet med en plakat til deres
skoleprojekt.
En facebook side er underudvikling. Der arbejdes også på
en kampagne overfor klubberne. Der arbejdes på at få
lagt alle fynske klubber ind i adressedatabasen.
Fyraftensmøde 2/5, sted overvejes, Vissenbjerg ell.
Midtfyns fritids center overvejes.
Der afholdes yderligere et bestyrelsesansvarskursus
nævn AL-banks foreningshåndbog i næste nyhedsbrev.
Der er mange møder d. 19/3 så kurset forsøges udskudt.
RO, tri med flere igang med projekt hvor 8-12 årige skal
være 2 måneder hvert sted. Iværksættes nu.
Kursus teencoach for unge ungdomstrænere 31/5-1/6. Vi
reklamerer for det, tilmelding oprettes gennem os,
roklubben lægger lokaler til, overnatning, vi støtter i et
eller andet omfang. Vi køber kurset indenfor en ramme på
6-10000, deltagerne betaler selv forplejning. CL kontakter
Morten Larsen, roklubben.
Kulturregion har fået bevilliget 3 mio. til projekt der skal
skabe kultur og aktivitet.
Kulturregion har fået ny formand Lene Høsthaab.
Udsendelse til ikke medlemmer.
Revisorsuppleant skal findes.
Annie sørger for blomster og flasker
CL referent til mødet.
Indstillinger modtaget til lederpriser og modtagere blev
besluttet, CL deltog ikke i behandlingen af AL-bank
prisen, modtagere udpeget.
Ansøgning fra Munkebo speedway, der bevilliges 1. st. 80
cc, indenfor en ramme af 14.000. En betingelse er at
vores navn og logo kommer på.
Ansøgning fra Kerteminde Vandskiklub, Materiel
bevilliges, folderne må de selv lave.
Kort møde efter repræsentantskabsmødet hvor første
møde aftales.
Fremadrettet lægges alle mødebilag i dropbox.
PHA takkede for samarbejdet.
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