Referat – Fynske Idrætsforbund
Mødegruppe:
Dato
Sted
Deltagere

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

Bestyrelsen
11-08-2014 kl. 18.00
FI kontoret
John Christensen (JC), Ole Hansen (OH), Ib Ketelsen (IK), Annie
Nielsen (AN), Leif Rasmussen (LR), Johnny Rusbjerg (JR), Bernt
Nielsen (BN) og Carsten Lausten (CL). Ansvarlige benævnes med
initialer.
CL
13-08-2014
14-08-2014
Udkast v. 1
Kommentar/ beslutning/ opgave

1

Godkendelse af referat
fra sidste møde

-

2

Orientering fra
formanden

Strategimøde vedr. Odense Eliteidræt hvor det blev
drøftet evt. justeringer af elitestrategien, resultatet blev
en sproglig tilrettelse. Tlfredshed med med den nye
strategi fra de involverede klubber. For branding skal
man prøve at hægte sig på Odense & Co. Se på
genrejsning af Sportscollege om det er muligt.

Ansvarlig

Sportslørdag usikkerhed på deltagerkreds, vedr.
idrætssamvirker
Sport Event - fremtiden er usikker. Arbejdes på at få
HCA marathon ud af SEF.
Søsportscentret møde med TC anlæg der har givet et
bud på hvad kølevandsbassinet vil koste. Fortsat
afhængig af Fynsværkets fremtid.
21/8 Borgermøde i Kerteminde vedr. motorcross i Kærby
Mose. 19/8 beslutter By og Kultur om der skal
iværksættes en VVM undersøgelse.
Cykelbanen officiel åbning 24/10.
Fyraftensmøde 6/11 med Mads Vangsø
Vi skal begynde at overveje emner til vores lederpriser.
3

Orientering fra
kassereren

Der mangler kontingent fra 11 forbund, Annie har sendt
første rykker, CL sender nr. 2.
IK: vi skal have en budget revisionsrunde ved
førstkommende møde, så evt. overskydende midler kan

CL

4

5
6

Orientering fra øvrige

Orientering fra
udvalgene
Indkomne ansøgninger

7
Næste møde
8
Eventuelt
Mødet slut 19.45

flyttes.
Skovsøløbet, planlægningen er i fuld gang, CL har søgt
en del fonde om midler, tilladelsen fra kommunen
mangler stadig. Tilmeldingsstatus kendes ikke.
Sportscentrum – CL har været på rundvisning, det bliver
fantastisk anlæg! CL skal til byggemøde d. 28/8, og er
blevet bindeledet til kommunens elitesekretariat og
Team Danmark.
Playmaker kontaktet kommunen for at agere playmaker
dvs. bindeled mellem idræt og skoler som man har det i
Aalborg, målet er at få solgt nogle timer.
Alarm bekræftigelse modtaget på opsigelse pr. 1/9, det
skal undersøges hvad vores forsikring siger vedr. alarm.

JC snakker
med AN

Det blev besluttet at vi fremadrettet efterspørger det
seneste reviderede regnskab fra ansøger.
OK Melfar - Vi skal have en evaluering på de senest
modtagne midler, samt et revideret regnskab.
Cykling - ansøgning rammer i vores målgruppe. Enighed
om fint projekt. Vi bevilliger 10.000 og ønsker at være
med og følge projektet og lære af det samt modtage en
evaluering.
1/10 kl. 18.00

CL tilretter
skema
CL
CL

