Referat – Fynske Idrætsforbund
Mødegruppe:
Dato
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Nr.
Punkt
1
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Referat

Formanden

Bestyrelsen
20-11-2019 kl. 18.00
Kontoret
Bernt Nielsen (BN), Jan Jager (JJ), Leif Rasmussen (LR), ,Annie
Stolzenbach (AS), Erik Mogensen (EJM), Charlotte Laursen (ChL) og
Carsten Lausten (CL)., Fra miljøudvalget deltog Jørgen Raaen
Rasmussen (JRR) og Svend Conrad (SC). Ansvarlige benævnes med
initialer.
Johnny Rusbjerg (JR), Ole Hansen (OH), Thomas Kaa (TK),
CL
10-05-2019
Kommentar/ beslutning/ opgave
Ansv
arlig
BN bød velkommen til et afkortet møde, særlig velkommen til
Jørgen og Svend fra miljøudvalget.
Referatet godkendt, mere mellemrum mellem underpunkterne i
referatet ønskes.
Deltaget i DGIs årsmøde sammen med 500 andre.
Møde Idrætspolitisk Forum Fyn i Ringe BN og CL deltog, Bla.
om erfaringsudveksling på facilitetsområdet.
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Kasseren

Der er ved at komme gang i projektet sammen med DGI, SIKO
og FHF vedr. børns idrætsdeltagelse på Fyn. BN har deltaget i
indledende møde. Næste møde 10/12. Spørgsmålet er om det
er et Odense projekt eller et Fyens projekt? Undersøges
nærmere. Projektet har en tidsramme foreløbig frem mod juni
2020.
Ikke det store nye siden sidst, SAI har overført 4.000,- kr. for
konsulentbistand.
Varslet fra kulturregionen, at beløbet til næste år er som i år 5%. Møde med den politiske styregruppe aflyst.
Motionsguiderne der skal holdes møde med Ældre og Handikap
forvaltningen på fredag.
Affødt heraf en snak om muligheden for at få en politiker
tilknyttet FI.
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Løbende sager
Sportslørdag

Kanalgennemsejling:

JJ har haft en snak med Niels Nygaard vedr. FIs tilknytning,
giver formentlig BN en invitation til DIFs årsmøde,
Oversigt udsendt
Projektgruppemøde afholdt 12/11.
EJM gav status på Sportslørdag, der er ved at være fuldt hus
med stande med 50 foreninger. Der er også styr op
opvisningsprogrammet.
SC deltog i møde 19/11 i Odense Roklub vedr. genåbning af
passage mellem Kanalen og Odense Å. Pænt fremmøde,
enighed om ideen var god, men der manglede afklaring på det
mulige. SC havde inden kontaktet DOF, DN og Sportsfiskerne.
De to førstnævnte havde ingen indvendiinger, mens sidstnævnte
ønskede en belysning af påvirkningen for fiskene. Mødet var

indkaldt af Odense Roklubs Venner. Der skal nedsættes en
arbejdsgruppe, gruppen mangler deltagere. Skal FI have en
med? SC starter op i udvalget, og stopper, hvis der ikke er hold i
arbejdet.
Motionsguider

Mødeafholdt med CL og kommunen 4/11 med det formål at CL
bliver "klædt på" til udfordringen. Møde med Odense Kommunes
chef, medarbejdere og FI/v. CL, AS og ChL afvikles 22/11.
Julemøde med motionsguiderne 10/12.

Evt. projekt med
SIKO
Skovsøløbet

Evt. projekt med SIKO: Ikke noget nyt

Projekt med DGI,
SIKO og FHF
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Evalueringsmøde 26/11

vedr. idræt i Odense: Er så småt ved at starte op der er indkaldt
til styregruppemøde.

Højbjerg banen:

Intet nyt afventer de indkalder til møde.

Idrætsforeningsprise
n
Miljøudvalget og dets
fremtid

Der forefindes 3 skriftlige og 2 mundtlige indstillinger (der
konverteres til skriftlige de kommende dage).
SC fortalte at motorbanen snart er åbningsklar. Første løb 2/4
2020.
Snak om opgaver JRR meddelte han bliver siddende resten af
den periode han er udpeget til.
Fremtidigt muligt med nyt medlem Max Pedersen. Der arbejdes
ivdere, og der søges i fællesskab efter nye medlemmer til
udvalget.
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Evt.

Der har ikke været henvendelser udefra som har krævet
udvalget har været samlet. Så det der er behov for er at finde
afløsere.
JRR sidder som repræsentant for DIF i brugerrådene, bla med at
få styr på MTB.
Vi har pt. en praktikant Lucas Bannerholt i en måned, han starter
med at arbejde med Unglederakademiet og hjælpe til med at
lave en ansøgning til Energi Fyns puljer.
Reception Torben Simonsen på fredag, der er flere der deltager.
JJ Bue DK har fået forhandletet uændret Tema DK tilskud på
plads.
SC takkede på vegne af friluftsrådet at man fortsat må benytte
lokalerne til møder.

Mødet slut 20.05

