Referat – Fynske Idrætsforbund
Mødegruppe:
Dato
Sted
Deltagere

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

Bestyrelsen
20-01-2015 kl. 18.00
FI kontoret
John Christensen (JC), Ole Hansen (OH), Annie Nielsen (AN),
Johnny Rusbjerg (JR), Bernt Nielsen (BN) og Carsten Lausten (CL).
Ansvarlige benævnes med initialer.
Ib Ketelsen (IK), Leif Rasmussen (LR),
CL
23/1 2015
26/1 2015
Udkast v. 1
Kommentar/ beslutning/ opgave
Ansvarlig

1

Godkendt

2

Godkendelse af referat
fra sidste møde
Orientering fra formanden

Samarbejde mellem OGF og HCA bliver til noget til
under HCA festivals.
29/11 åbnede det flotte tenniscenter
Årets sportsnavn er fundet
18/12 Møde med Vivian Glasdam fra fritidsafdelingen
og Sten Poulsen fra Udvikling Fyn, vedr. der mangler
trafikkontrollører. Vi indgår et samarbejde med Odense
Kommune vedr. kurset og administration af korpset.
16/1 var JC til tiltrædelsesreception for den nye
stadsdirektør og til åbning af Thorvald Ellegård arena.
I lørdags DBU Fyns delegeretmøde og efterfølgende
TV2 Fyn.
JC overrækker check 21/2 om formiddagen til
cykelklubben.
Søsportscenter afgørelse vedr. forstadspuljen lader
vente på sig. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde
senest 15/2, herunder forslag fra den siddende
bestyrelse vedr. foreningens fremtid. CL sender
formulering til godkendelse.
Sportslørdag CL tjekker op på arrangementschecks, og
laver et diplom. Der bliver bordplacering FI sidder
sammen med DIF og forbundsrepræsentanter.
Skovsøløbet 2015 dato 9/9. Vi er klar til et nyt år, og
der udsendes regninger til DAI og Odense Kommune.
Regnskabet blev godkendt.
Repræsentantskabsmøde 11/3 i Tommerup. På valg er
AN, OH, BN og LR alle modtager genvalg. CL spørger
suppleanterne.
Revisorerne spørges, revisor suppleant skal findes.
Besluttet af forplejning er buffet og kaffe/sødt.
Asger Rasmussen har accepteret at være dirigent.
Lederpriserne blev drøftet der er ikke nogle
indstillinger, men alle har som hjemmeopgave at
overveje kandidater.

3

Orientering fra
kassereren

Der følges op på uforbrugte midler der er tildelt
forskellige projekter. Spræng rammerne bruges til

CL
CL

CL

CL

4

5
6

Orientering fra øvrige

Orientering fra udvalgene
Behandling af
puljeansøgning
7
Næste møde
8
Eventuelt
Mødet slut 19.41

Skovsøløbet.
Budgettet er der ikke kommet nogle kommentarer til.
CL sender kontaktoplysninger på revisorerne.
Vi behøves ikke nogen alarm så længe vi har IT
inventar for under 72.000.
Bernt har været til SIKO bestyrelses konference og
åben slot.
Skoleidrættens årsmøde i Ullerslev SL videresender
indbydelsen til BN.
Sportscentrum åbning 1/3.
OH har været til DBU Fyn delegeretmøde nyt
bestyrelsesmedlem. Undersøgelse vedr. skoleprojekt i
Ringe positiv respons.
Ingen
19/2 kl. 18.00
-

