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Bestyrelsen
15-08-2018 kl. 18.00
Kontoret
Bernt Nielsen (BN,), Jan Jager (JJ), Leif Rasmussen (LR),Erik Mogensen
(EJM), Ole Hansen (OH), Annie Stolzenbach (AS), Charlotte Laursen (ChL)
og Carsten Lausten (CL). Ansvarlige benævnes med initialer.
Thomas Kaa (TK), Johnny Rusbjerg (JR),
CL
20-08-2018
Udkast v. 1
Kommentar/ beslutning/ opgave
Ansv
arlig
Godkendt,
Kommunikation med Erik Nielsen vedr. bog om Fynsk Idræts
største navne, møde planlagt til næste uge.
Skrivelse fra det rådgivende fritidsudvalg vedr. fremtidig økonomi,
på baggrund af kulturministeriets overvejelser om ændrede
tilskud.
Sport Event Fyn: FI har været med fra starten, men ønskes nu ud
af styregruppen, grundet et ønske om omstrukturering. Så der er
færre fra idrætten der erstattes af folk fra uddannelsesmiljøerne.
Støtte til FIs fremtidige deltagelse fra andre af gruppens
medlemmer.
Har været i dialog med miljøudvalget vedr. et møde. Vi skal se om
vi kan komme videre, det forsøges at lave et møde med Dorthe
Andersen, DIF.
Skovsøløbet har fået 5000 fra SIND til t-shirts, nyt forventet
underskud ca. 10.000. Der er lavet løbs bannere i samarbejde
med SAI. Har man mulighed for at komme er man velkommen.
T-shirts SAI og FI logo skal på.
Kontingenter der mangler 3 som rykkes i næste uge.
CL har lavet oplæg på privatlivspolitik og fortegnelse over
databehandling, dette blev godkendt.
Projekt med DIF ideer til det. Projekterne skal være målrettet børn
og unge jf. vores tilskud.
Findes der muligheder for at søge DIFs foreningspulje.
Ide at skrive til kommunen ældre- og handikap forvaltningen
(ÆHF) fortælle om Skovsøløbet og høre om der er nogen penge
at hente. Kan vi finde en forening fx. KFUM der kan bruges til at
søge foreningspuljen?
Der er en dialog sammen med SAI i gang med ÆHF vedr.
senioridræt. Stor interesse for samarbejde. Møde 19/9 kl. 10.00.
Det svære er at dække mange fx. kurser i SoMe eller fundraising.
Frivillig database udarbejde en projektbeskrivelse, hvad opgaven
er og hvordan vi vil løse den.
LR: TV2 Fyn sikret de næste 5 år gennem medieforliget. Satsning
på ungdom. Møde i frivillighedscenter LR udsender opsamling.
AS: Jørgen Raaen fra miljøudvalget skal til Skovtema møde og
har bedt om at få dækket sin
JJ: regionale samlinger der vil højne mellemgruppen.
EJM: Gav JJ opgave med at sørge for bueskydning er med til
Sportslørdag 19/1. Iøvrigt stort set same koncept. Ærø er med i

CL
under
søger

CL

7

Evt.

Mødet slut kl. 20.10

Sportslørdag for første gang.
HCA marathon pæn fremgang i tilmeldingerne, imodsætning til
alle andre løb. Arbejdsgruppe der skal se på hvordan man
kommer videre. HCA har lagt billet ind på kongres i 2020.
Odense Vikings cheerleaders har fået DM i 2019.
ChL: vandski er halvvejs i sæsonen, har været en god sæson,
vejret har været godt. Invitation til Kerteminde junior Fun tour 12/9 alle er inviteret!
CL: Fond til støtte for mindrebemidlede børn i samarbejde med
Multiatleten, bliver en forening, der arbejdes på detaljerne Kontakt
med Tarup-Davinde på vegne af brugerne derude, der mener
brugerbetaling på offentligt areal er urimeligt.
BN: Arbejder på vegne af SIKO med frivilligt folkemøde, 1/9 med
koblingen mellem idræt og det sociale område.
OH: idrætssamvirke konference samme dag som Sportslørdag.
Det er noteret der var ønske om at få smørrebrødet tilbage!

