Referat – Fynske Idrætsforbund
Mødegruppe:
Dato
Sted
Deltagere

Afbud
Referent
Referatudkast godkendes senest:
Referat udsendes senest:
Status
Nr.
Punkt

Bestyrelsen
27-05-2013 kl. 18.30
FI kontoret
John Christensen (JC), Leif Rasmussen (LR), Ib Ketelsen (IK), Annie
Nielsen (AN), Johnny Rusbjerg (JR), Bernt Nielsen (BN) og Carsten
Lausten (CL). Ansvarlige benævnes med initialer.
Ole Hansen
CL
30-05-2013
31-05-2013
Udkast v. 1
Kommentar/ beslutning/ opgave
Ansvarlig

1

Godkendt

2

3

4

Godkendelse af referat
fra sidste møde
Orientering fra formanden

Orientering fra
kassereren

Orientering fra øvrige

Møde afholdt AN, JC og CL vedr. ansættelsen, timetal
sat op til 25. Opfordring til CL til at opsøge projekter.
Søsport: VVM forundersøgelse stiller ikke krav om
kølebassin. Forsøges at få et møde med FV så det kan
drøftes hvor vi står. 4/4 Dialog møde vedr. Odense
skolereform. Check overrækkelse Kono 4/4.
Sportslørdag planlægning igang samme skabelon som
sidste år.
Kommunalt møde vedr. de selvejende haller og
kommunen. god dialog.
4/5 check til Odense Sejlklub vedr. projekt.
14/5 HCA marathon og OGF laver Odins broløb 14/6.
Kerteminde Vandski (JC) 5/6 og Tåsinge/Thurø 13/6.
11/6 Erik Mogensen fødselsdag 13.30, OGF.
Ambassadørkorps: JC er blevet inviteret til og har
accepteret at være med i DIFs ambassadørkorps.
Indledende møde udskudt.
Kontingenterne på vej ind der mangler 8.
Sponsorer der er penge fra Walthers dinner.
Der er sendt ansøgning til Udvikling Fyn,
årsopgørelse medlemstal viser en medlemsfremgang
for u25 medlemmer. AN sender rettelse til kulturregion
og CL udsender medlemstal med referatet. IK lavede
redegørelse.
Årskalender CL udarbejder og udsender oplæg som
suppleres.
Dokumentationskrav til bilag: Sælger skal kunne
identificeres, og det skal fremgå hvem der har købt.
CL redigerer ansøgningen.
BN: Projekt med DGI og firmaidrætten klar til
pilotprojekt vedr. kompetenceudvikling frivillig, forening
og virksomhed. Gruppen holder møde med Fjordager.
IK: 11/6 møde i rådgivende fritidsudvalg. IFF d. 6/6 CL
er tilmeldt, IK deltager også.
LR: møder vedr. Bolbro-Højstrup aktiviteter, ikke meget
idræt.
JR: Relation til elitesekretariatet? JC: Har hidtil været
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Orientering fra udvalgene
Behandling af
puljeansøgning
7
Næste møde
8
Eventuelt
Mødet slut 20.30

formand for eliteudvalget, det er nu nedlagt og blevet til
et advisory board.
CL: Finale i skolekegle afviklet, Fyraftensmødet måtte
udsættes afvikles ultimo september, ikke nok tilmeldte
til teencoach kursus, nyt kursus afvikles 8-9 november.
Dart projektet og undersøgelsen er ved at være
afsluttet, Anita inviteres til kommende bestyrelsesmøde
for at fortælle nærmere, Der er blevet sparret med
Morten Larsen fra Odense Roklub vedr. projekt med
heldagsskolen.
Beslutning, vi betaler efter regning til city games
indenfor en ramme på 4.000.
26/8 kl. 18.00
-

CL svarer

