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Referat
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Formanden

Bestyrelsen
28-01-2020 kl. 18.00
Kontoret
Bernt Nielsen (BN), Jan Jager (JJ), Leif Rasmussen (LR), ,Annie
Stolzenbach (AS), Erik Mogensen (EJM), Johnny Rusbjerg (JR), Ole
Hansen (OH), Charlotte Laursen (ChL) og Carsten Lausten (CL)., .
Ansvarlige benævnes med initialer.
Thomas Kaa (TK),
CL
Kommentar/ beslutning/ opgave
Ansv
arlig
Godkendt
CL foreslog dagsordenen ændret så den blev som aftalt, med en
dagsorden med løbende sager.
Reception i Nyborg ved Firmaidrættens generalsekretær, med
deltagelse af alle idrættens spidser.
I forhold til Sportslørdags fremtid, hvor vi har budt ind på nogle
af de ledige betalte opgaver. Afklaring er på vej og vi er blevet
inviteret til møde desangående (mailen udsendes med referatet).
Vi lægger billet ind på 3/2.
Bliver det aktuelt, skal CLs ansættelses aftale have et
Sportslørdag tillæg.
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Kasseren

Kulturregions møde, hvor formandskabet holder møde med
formanden for den politiske følgegruppe.
Vi skal være opmærksomme på, hvornår der bliver udsendt
materiale til ansøgning for kommende år. BN undersøger
hvornår det kommer.
Årsregnskab blev gennemgået.
2 Idrætsgrene (Boksning og rulleskøjte) har meldt sig ud, og en
(dart) reagerer ikke på vores henvendelser. Se oversigt over
hvilke forbund vi mangler som medlemmer efter referatet.

CL

BN

Projektmidler vedr. Motionsguider, har vi fået lov til at føre
pengene med over til 1/4. Derfor er alle projektmidlerne ikke
forbrugt i årsregnskabet.
Regnskabet blev godkendt
Budget blev gennemgået. CL skal ansøge Motionsguide midler
her til foråret, og efterfølgende skal vi huske ansøgning til 1/10.
Telefoni skal undersøges. Vi har idag fastnet IP nummer og
dertil hørende bredbånd. Fastnetsnummeret bliver viderestillet til
CLs mobil. Vi har også wifi fra kommunen. Vi skal undersøge en
teleløsning så vi kan opsige bredbåndet.
Budget blev godkendt.
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Løbende sager
Sportslørdag

Kanalgennemsejling:

Best games ever, Fremgang i deltagertal, masser af børn og god
stemning. Positiv feedback. Rigtig god dag.

Der er afholdt møde med kommunen der var positive overfor

CL

CL

ideen, ikke mindst når der ikke var udsigt til en kommunal udgift.
Motionsguider

Evt. projekt med
SIKO

Projekt med DGI,
SIKO og FHF

5

6

Møde afholdt 22/11 med AS, ChL og CL samt forvaltningen
vedr. samarbejdet, der fortsætter. Møde afholdt i sidste uge,
med plan for det kommende ½ år.
Møde med Preben afholdt, CL skal få opdateret skrivelsen, der
er lavet et budget.Oplægget i ansøgningen er der ansøges om
løn, men ikke til drfit, eftersom de penge skal findes, blev det
drøftet om der skal ansøges til begge dele. Præsenteres på
næste møde.
Data indleveret fra alle parter, SDU analyserer, møderække
henover foråret aftalt.

Højbjerg banen:

Intressentmøde afholdt, arbjedsgruppe nedsat, CL deltager i
denne. Nyt intressentmøde med arbejdsgruppens oplæg 11/3,
møde med Jane Jegind og forvaltningen 17/3.

Albanifonden

Ikke noget nyt
Vi skal kigge på ansøgning til Tips g Lotto midlerne. Vil være
godt at have en organisation som samarbejdspartner.
Sted Odense Golfklub - BN aftaler
Oplægsholdere - vi prøver med Thomas Bach/Jakob Staun
Ledrepriser - der er 2 kvinder indstillet til den kvindelige. Vi har
også en på den mandlige fra sidste år, CL undersøger om den
stadig er gangbar.
Dirigent: Ib Ketelsen spørges.
Valg der lægges op til genvalg på alle poster.
JJ: Bue DK har kigget på organisationen og tidsforbrug
Broby bueskydning: får en 3D bane ved Frøbjerg.
Talentcentret i Broby kører rigtigt godt.

Planlægning ar
repræsentantskabsm
øde

Orientering

ChL: Problematik vedr. sammenpresset konkurrence program.
Kerteminde Vandksiklub medarangør af DM i Rødekro.
AS: Skovsøløbet har forsøgt at få Poul Nyrup til at åbne, han
kunne ikke love noget, Nu er der skrevet til borgmesteren.
Forslag Bertel Haarder. Middelfart Sparekasse skal spørges, det
gør AS. BN undersøgerom der kan hentes andre midler fra
banken.
OH: Årsmøde på vej, med store ændringer. Idrætsrådsmøde
27/2.
CL: Sportschefsfyring har skabt ballade i orienteringsforbundet,
og ser ud til at bane vejen for formandsskifte.

7.

Evt.

BN: Skt. Knud i Nyborg har store problemer. I Barløse vil
medlemmerne overtage banen. FKS hallen vil udvide med
fitness center har fået fonds penge, B1909 skal have ny
formand.
Projektpuljer:oplæg udsendt. Forslaget blev tilrettet. Bullet 3 blev
slettet. Der byttes om på bullet 1 og 2. Derefter vedtaget.
Vi har pt. en praktikant Lars Vestergaard Jensen, der er
uddannet journalist og som skriver nogle artikler til

BN
BN
CL
BN

hjemmesiden.
Møde Odense Kommune dd. vedr. mulighed for praktikanter
fremadrettet, ikke mindst akademikere som OK satser meget på.
Vi vil gerne have praktikanter, hvis det giver mening for begge
parter.
BN: Skulle hilse fra John Christensen.
Mødet slut 20.20

Forbund der ikke er medlemmer hos FIr
Dansk Automobil
Boksning
Curling
Dart
Floorball
Faldskærm
Cricket
Hang- paragliding
Judo - Jiu Jitsu
Militær
Rulleskøjte
Softball
Sportsdykning
Styrkeløft
Moderne 5 kamp
Surf rafting

