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Løbende sager

Bestyrelsen
18--11-2020 kl. 19.00
Online
Bernt Nielsen (BN), Jan Jager (JJ), Leif Rasmussen (LR), Annie
Stolzenbach (AS), Ole Hansen (OH), Thomas Kaa (TK), Andreas Kjeldsen
(AK), Charlotte Laursen (ChL) og Carsten Lausten (CL)., Ansvarlige
benævnes med initialer.
Johnny Rusbjerg (JR)
CL
23-11-2020
Kommentar/ beslutning/ opgave
Ansv
arlig
Godkendt
SIKOs årsmøde, pænt fremmøde ca. 50, Andreas nyvalg til
bestyrelsen, bedste årsmøde, gode eksterne indlægsholdere.
14 dage siden GF i Firmaidræt Odense.
DGI årsmøde Svendborg Andreas deltog, roligt møde
Henvendelse fra kulturregionen, hvor vi bliver bedt om at svare på
vores forbrug af midler, set i lyset af det udfordrende år. CL har
lavet et oplæg, som færdiggøres sammen med AN og BN.
Regnskabet ser ok ud, Sportslørdag 3 kvartal er bevilliget fra
Destination Fyn.
Regnskabet udsendes først i december.
Telefonpenge, det blev bevilliget at alle også suppleanterne får
skattefri godtgørelse. Der udbetales også til suppleanter. ChL, TK
og AK sender kontooplysninger til Annie.
Der mangler 3 kontingenter
Højbjergbanen: Kommunen har orienteret om at en stiforbindelse
vil blive prioriteret, nok ikke i 2021, men i 2022

CL

ChL
TK
AK

Sportslørdag: Hedder nu Sportsugen, en god plan (så god som
den kan blive under de givne omstændigheder) er ved at falde på
plads. Stor involvering af de lokale medier. Vores rolle bliver i høj
grad i forhold til at få indhold på Sportslørdags FB side.
Wall of fame: I Sportslørdag regi har vi talt om en Fynsk Idræts
hall of fame, der skulle forankeres hos os. . Fyens Stiftstidende
overvejer at lave en Wall of fame med alle Årets Sportsnavne
gennem tiden. Vi er i dialog om at få de to ideer til at mødes.
Kanalgennemsejling: Svend Conrad mfl. er begyndt at sende
fondsansøgninger. Vi skal have undersøgt, hvor mange
interessenter der er. Er der et budget?
Motionsguider: Der er ansøgt om midler for 2021, svar endnu ikke
modtaget. Iøvrigt sker der ikke noget i projektet grundet covid
situationen. Har dog idag fået en henvendelse fra borger der
ønsker en guide og prøver at få lov til at starte et forløb.
Projekt med DGI mfl. om børn og unge aktivitet i Odense: Endeligt
notat foreligger vedhæftet). Samarbejdet fortsætter. Der er
indkaldt til orienterende møde for organisationernes bestyrelser
online 25/11. AK spurgte til, hvad der er kotume at gøre i forhold
til påvirkning af politikere om resultaterne frem mod næste års KV.

CL

Svaret er, vi ikke har gjort det store i Odense, men mere på Fyn.
Mobiltribuner: Som omtalt har vi fået tilbudt 11 stk mobiltribuner
(se vedhæftede billede) for 0,- kr, hvis vi vil fortsætte med at
administrere udlejen. DEt har ikke været muligt at besigtige dem
endnu, men som det har fungeret hidtil har der været et
administrationsgebyr på 750,- kr pr udleje. Tribunerne står i
Marienlystcentret, hvor de bliver stående mod at Marienlyst volley
låner dem kvit og frit til deres kampe. Kan tribunerne godkendes
sikkerhedsmæssigt?
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Ansøgning fra Odense Fægteklub vedr. støtte til talentfuld udøver.
Der er tilsagn fra Odense Kommune. Flere af aktiviteterne er
afholdt. Der kan gives tilskud til udstyr indenfor en ramme på
5.000, udbetales når fakturaen er modtaget.
Ad 5 Foreningsprisen
Som tidligere meddelt bliver alle indstillede også nomineret i år. Vi
er ikke (økonomisk) begrænset af hvor mange der er råd til at
invitere med til en reception. Der er pt. fremkommet 2 indstillinger,
begge på foreninger i Ringe fra hhv svømmeforbundet og
volleyforbundet. Jeg ved desuden der er flere kommuner der
sidder og kigger på en kommunal indstilling. Der skal nedsættes
en dommerkomite på mødet! Thomas Bach og Lars Erik
Hornemann forespørges.
Eftersom alle bliver nomineret er vi ikke helt så presset som
tidligere i forhold til at foretage udvælgelsen, men inden jul bør
den være klar. Sidste frist for indstillinger er 25/11.
Prisoverrækkelsen bliver transmitteret på TV2Fyn og med
deltagelse af formentlig den lokale borgmester mfl.
Ad 6 Arbejdsgruppe
Arbejdsgruppen der blev nedsat på sidste bestyrelsesmøde
bestående af Bernt, Andreas og Carsten har mødtes 2 gange. Vi
har kigget på de forskellige undersøgelser der er lavet om
idrættens. DGIs facilitetsundersøgelse fra 2016 og DIFs
kommuneundersøgelse fra 2017. Desuden nogle artikler om
trends i den danske idræt. Carsten har fået til opgave at
udarbejde et notat der skal danne grundlag for en ansøgning. Vi
har aftalt at afsøge andre interessenter der kunne tænkes at ville
stå bag en ansøgning.
DIF arbejder med det gennem privat firma og vi er blevet udpeget
som forsøgsforening. Vi kan dele dokumenter mm. på platformen,
Tidshotisonten er det skulle være klar omkring nytår.
ChL: Vandski arbejdes på en forening med udgangspunkt i
Odense.
LR: kontakt med dart for at få dem tilbage som medlem.
OH: Alt går meget op i Corona.
TK: Skulle have haft stævne 1/11, aflyst. Odense Fægteklub har
50 års jubilæum, og Thomas har været formand i 25.
JJ: bueskydning afviklet udendørs dm´er, men indendørs kniber.
Arbejder med DIF strategi.
BN: Fin medlemsfremgang i golf.
AK: gang i rulleskimiljøet i SVendborg
Vi skal have tilrettet hjemmesiden med kontaktoplysninger.
Nyt medlem Sportsdykning v. Dykkerklubben Neptun
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Forbund der ikke er medlemmer hos FI
Dansk Automobil
Boksning
Curling
Dart
Floorball
Faldskærm
Cricket
Hang- paragliding
Judo - Jiu Jitsu
Militær
Rulleskøjte
Softball
Styrkeløft
Moderne 5 kamp
Surf rafting

