Referat – Fynske Idrætsforbund
Mødegruppe:
Dato
Sted
Deltagere

Afbud
Referent
Nr.
Punkt
1

Referat

2

Formanden

3

Kasseren

4

Løbende sager

5

Bestyrelsen
04-03-2020 kl. 18.00
Kontoret
Bernt Nielsen (BN), Leif Rasmussen (LR), Annie Stolzenbach (AS),
Johnny Rusbjerg (JR), Thomas Kaa (TK), Ole Hansen (OH), Charlotte
Laursen (ChL) og Carsten Lausten (CL)., . Ansvarlige benævnes med
initialer.
Erik Mogensen (EJM), , Jan Jager (JJ),
CL
Kommentar/ beslutning/ opgave
Ansv
arlig
Godkendt
Formøde i Kulturregionen forud for medlemsmøde 19/3.
Grupperingerne der skal dele midlerne er blevet ændre fra 4 til
3. Det betyder fordelingsprocenten skal ændres, således at
idrættens andel går fra 46 til 53%. Det gælder for 2020, ikke
noget nyt vedr. 2021. BN rundsender referatet.
DIF møde i Kolding i idrætsrådene. Referat rundsendes
CL og BN til reception på FS vedr- Sportsredaktør skiftet.
Har overrakt Check til OTK
BN er inviteret til DIFs årsmøde og er tilmeldt.
Regnskabet er revideret og godkendt.
Regnskab vedr. Motionsguiderne skal underskrives af
revisorerne.

Sportslørdag

Aftaleforslag fra Destination Fyn vedr. fremtidige opgaver. Der
skal laves to aftaler en med Destination Fyn (DEF) og en med
CL, der kun omhandler denne konkrete opgave. Der skal i DEF
aftalen være en kattelem, hvis vi skulle blive ramt af sygdom ol.
Del konklusion der skal laves et budget, og undersøges hvilken
aftale der kan laves. Der skal laves en handlingsplan med
deadlines i forhold til opgaven. BN kontakter DEF.
Møde i Styregruppen 11/3 CL/BN deltager, med evaluering af
årets arrangement på dagsordenen.

Kanalgennemsejling:

-

Motionsguider

Der skal ansøges om 50.000 igen, AS har lavet budget.

Projekt med DGI,
SIKO og FHF

Notat rundsendt med indkaldelsen, der er møde workshop 10/3.

Højbjerg banen:

Der har været to møder i arbejdsgruppen, hvor CL deltager,
nabotilkendegivelser er positive. Nyt intressentmøde med
arbejdsgruppens oplæg 11/3, møde med Jane Jegind og
forvaltningen 17/3..

Lederpriserne og

3 indstillinger, en mandlig og 2 kvindelige..ChL tjekker op på
genindstilling af en af de kvindelige. Den mandlige blev valgt.

BN
BN

ChL

repmødet

6

Orientering

7.
Evt.
Mødet slut 20.10

Repræsentantskabsmødet er der aftale med Jakob Staun og
Thomas Bach. Ib Ketelsen dirigent, CL referent. BN rundsender
beretningsudkast. Forslag til afløser for EJM blev drøftet, LR
undersøger videre.
LR:OH: DBU Fyn har haft årsmøde, ny struktur, medlemstal steget
lidt. OH genvalgt som regionsrepræsentant.
AS: Skovsøløbet er vi begyndt at tænke på, vi udsender så
deltagerne kan vælge t-shirts farve, vi søger SIND, ChL laver
oplæg til invitation.
SAI holder årsmøde 26/3.
CL har lavet APL, der kræver en handlingsplan for siddende
arbejde, handlingsplanen er lavet.
JR: TK: Sportscentrum kæmper lidt med fritidsafdelingen vedr.
lokaler og tilskud.
ChL: glæder sig til varmen kommer så man kan komme ud.
Forbundet har Repræsentantskabsmøde om 14 dage i
Kerteminde.
CL: Stiller op som formand for orienteringsforbundet.
BN kontakter Sportsdykkerne for medlemsskab.

LR

BN

