Referat – Fynske Idrætsforbund
Mødegruppe:
Dato
Sted
Deltagere

Afbud
Referent
Nr.
Punkt
1

Referat

2

Formanden

3

Kasseren

4

Bestyrelsen
12-08-2020 kl. 18.00
Kontoret
Bernt Nielsen (BN), Leif Rasmussen (LR), Annie Stolzenbach (AS), Ole
Hansen (OH), , Jan Jager (JJ, Thomas Kaa (TK),), og Carsten Lausten
(CL)., Ansvarlige benævnes med initialer.
Erik Mogensen (EJM), Charlotte Laursen (ChL), Johnny Rusbjerg (JR),
CL
Kommentar/ beslutning/ opgave
Ansv
arlig
Datoen skal rettes
CL
Skal til DGIs rep. møde 13/8. Weekend møde i firmaidrætten
Nyborg Strand, 27/8 møde i rådgivende fritidsudvalg, 6/9 åbent
hus i FKS hallen med gratis frokost.
Regnskab udsendt Første delbetaling Sportslørdag modtaget.
Referat fra Søsportscentret oktober 2015, siger midlerne herfra
kan bruges mod et kommissorium for aktiviteten.
Skovsøløbets aflysning betyder vi ikke umiddelbart får
sponsoratet fra Middelfart Sparekasse. Bernt undersøger om det
kan overføres til andet formål.
SAIs årsmøde 10/9, formanden Eer netop gået bort.

Løbende sager
Sportslørdag

Kanalgennemsejling:

Projektgruppemøde afholdt, hvor der bla. blev drøftet alternative
muligheder i en Corona tid. Der er blevet lavet tillægs
ansættelses aftale med Carsten
.
Der er kommet et ønske fra arbejdsgruppen om at opgaven
flyttes fra forankring i Odense Roklubs venner til Fynske
Idrætsforbunds miljøudvalg Svend Conrad havde fremsendt et
dokument med opridsning af sagsforløbet indtil videre. Drøftelse
af fordele og ulemper ved dette. Konklusionen er det prøves af,
men det er vigtigt at få tilsagn fra de interesserede klubber.

Højbjergbanen

Stor møde med deltagelse af Jane Jegind afholdt. Viste der er et
vidt spektrum af ønsker. Dog enighed om, der skal være tilbud
der kommer skolebørnene til gode. Åbent Hus 5/9 10-12 på
området. Personlig chikane af lokal foregangsmand i kølvandet.

Motionsguider

Evalueringsmødet planlagt til juni, blev udsat pga. Ældre- og
handikap forvaltningen ikke måtte holde fysiske møder. Der har
været afholdt et kort møde med Birgitte/Elsebeth fra kommunen
vedr. planer for efteråret. Foreløbig planlægges et træf for
guiderne ultimo august, men hvornår en egentlig rekruttering kan
starte og de kan komme ud på opgaver er usikkert.. Vi kan jo
risikere, at skulle tilbagebetale midler, hvis der ikke kommer
aktivitet.

Projekt med DGI,
SIKO og FHF

Møderækken genoptages 28. august.

Skovsøløbet

Aflyses pga Coved-19 der betyder, der ikke vil komme nogen

BN

deltagere
Repræsentantskabs
mødet

5

6

Medlemsskab
forbund ctr.
foreninger
Orientering

7.
Evt.
Mødet slut 20.00

Indkaldelse udsendt og genudsendes nu. Asger Rasmussen har
accepteret at være dirigent, pt. 8 tilmeldte. Nyt
bestyrelsesmedlem drøftet. LR følger op.
Forslag oplægsholder fra den nye Idrætsefterskole..CL
undersøger ny forstander.
Kontingent for 2020 opkræves efterfølgende.
Vi skal kigge på de forbund, der ikke er medlemmer. BN og CL
arbejder videre med det og kontakter dem.
Drøftelse af risiko ved de forbund der er repræsenteret af en
klub, og sikre dialog med de øvrige klubber fra den pågældende
idræt.
OH: Fodbolden arbejder med opstart så normalt som muligt.
JJ: Udendørssæson er i gang indenfor restriktionerne. DM´erne
adskilte efter cisciplin.
CL: Orienteringssagen er under afklaring.
BN: Uro i B1909. Tættere kontakt mellem bestyrelse og old
boys. FKS hallen nyt motionscenter, Odense golfklub nyt
motionscenter.
Hjemmesiden har fået en overhaling, opdatering efter årsmødet.

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

LR
CL

BN/CL

