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Bestyrelsen
19-06-2019 kl. 18.00
Kontoret
Bernt Nielsen (BN), Jan Jager (JJ), Leif Rasmussen (LR), ,Annie
Stolzenbach (AS), og Carsten Lausten (CL)., Ansvarlige benævnes med
initialer.
Charlotte Laursen (ChL) Ole Hansen (OH), Thomas Kaa (TK), Johnny
Rusbjerg (JR), Erik Mogensen (EJM)
CL
21-06-2019
Kommentar/ beslutning/ opgave
Ansv
arlig
Godkendt,
Opfølgning på mødet:
Dokument deling i skyen, BN har kigget på det fået et
prøveabbonnement fra boardside, infovice har et system som
måske kan bruges, BN undersøger nærmere.
BN
LR spurgte til opfølgning på motionsguiderne, AS orienterede der
bliver skrevet noget på CLs lønseddel, men iøvrigt regner med at
blive orienteret når der sker noget. CL orienterede om at der har
CL
været 6 henvendelser, de fleste har ønsket honorar, vi skal
overveje om vi kan gøre andre tiltag for at gøre korpset attraktivt.
CL opdaterer FB siden med motionsguider imorgen, alle opfordres CL
til at dele opslaget.
Alle
Afholdt møder i sponsorudvalget, senest idag med opfølgning.
Møde i Idrætspolitisk Forum Fyn velbesøgt CL deltog fra FI, og
med spændende drøftelser ikke mindst i relation til samarbejde
mellem kommunerne og organisationerne.
Kulturregionen udbetaling er på trapperne, man vil gerne udbetale
samlet og har manglet oplysninger fra en enkelt modtager.
Kontingentrykkere udsendt, Boksning har nedlagt lokalinion, CL
tjekker med de fynske klubber fx Rollo, Rullesport har udmeldt sig CL
tages op med Odense Rulleskøjteklub v. Jaquelin Levin.
BN
CL gennemgik oplæggene. Intressentanalysen indeholder vores
vigtigste samarbejdspartnere og hvilke muligheder vi har for
samarbejde, Idrætslederakademiet er med fokus på det at være
leder, idrætsspecifikke emner, kan man få i specialforbund regi.
Hvis der skal deltagelsesvolumen på skal der arbejdes med de
organisationer/foreninger vi har direkte kontakt med.
Kommentarer, ideer og ændringsforslag modtages gerne.
Alle
BN kontakter Thomas Bach pr tlf.
BN
Opfølgning på næste møde.
Ansøgning til DIF er afsendt vedr. fælles konsulent mellem
organisationerne. BN der er to ting i det, det ene er henvendelse
fra Henrik Schmidt vedr. samarbejde, det andet er en ansøgning
til DIF på tilskud til konsulent. LR ytrede ønske om at sagen havde
været i bestyrelsen først. JJ enig i at det var principielt, at
bestyrelsen skulle have været orienteret først og godkendt. AS:
der burde have været en samarbejdsaftale først. Konklusionen er
fremadrettet skal sådanne initiativer godkendes i bestyrelsen.
Enighed om punktet kommer på dagsordenen næste gang så hele
bestyrelsen har mulighed for at drøfte og beslutte det.
JJ: ungdomslandsholdssamling i Broby næste weekend, Maja
udtaget til OL.

7
Evt.
Mødet slut 19.25

CL: Skovsøløbet problem med at få Odense Kommunes OPTUR
til at hjælpe med opvarmning/tidtagning, principielt vigtigt at holde
kommunen til ilden når de har mange deltagere.
AS kontakter rådmanden efter ferien. CL sender skriv vedr. Optur
til AS.
BN overrækker check til bordtennis talent Noah Hvid Tolstrup på
fredag.
-

CL/AS

