Referat – Fynske Idrætsforbund
Mødegruppe:
Dato
Sted
Deltagere

Bestyrelsen
24-02-2021 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), Johnny Rusbjerg (JR) og
Carsten Lausten (CL)., Ansvarlige benævnes med initialer.

Afbud
Referent
Referat udsendes senest:
Nr.
Punkt

CL
26-02-2021
Kommentar/ beslutning/ opgave

1

Referat

Godkendt

2

Formanden

3

Kasseren

Indkaldelse årsmøde DGI Fyn. Indkaldelse til årsmøde
rådgivende fritidsudvalg. Invitation til DIFs idrætsråds
konference. Hvad gør vi i forhold til det? OH: FI er noget andet
end et idrætsråd.
Hjemmesiden drøftelse af placering af partnerskabsbjælke og
billede bjælke.
Årsregnskab udsendt. Ønsker til budget ligeledes udbedt, uden
respons. Motionsguide penge modtaget og sat til side, for det
tilfælde vi ikke får forbrugt pengene.
Vi skal have fokus på mulige puljer vi kan søge, CL er igang
med at undersøge, ikke mindst i forhold til Skovsøløbet burde
der være muligheder.
Skovsøløbet søges Middelfart Sparekasse om bidrag igen.
LR spurgte til hensættelserne AS forklarede. ChL spurgte til
Egenkapital, om det ikke var for stort og pengene skulle ud og
arbejde. AS forklarede det var vigtigt at have en reserve, hvis
tilskuddene skulle ophøre.
Asger hyret som dirigent. Samme sted som sidst.

4
5

Repræsentantskabsmødet
Løbende sager

Ansv
arlig

CL

Højbjergbanen: Der er lavet en skrivelse, der er fremsendt til
byrådsmedlemmerne. Der arbejdes på at få huset gjort
brugbart med møbler og toiletforhold.
Sportsugen: Blev så godt som det kunne blive. Evalueres når
det bliver muligt at mødes fysisk. Det samme gælder opsart på
næste år der bliver 22. januar. Fin respons og god omtale
generelt set. TK syntes det fungerede fint, bortset fra sidste
udsendelse. LR ville vide, hvor mange der har været inde og
se, svaret kommer formentlig sammen med evalueringen.
Kanalgennemsejling: Ikke noget nyt
Projekt med DGI mfl. om børn og unge aktivitet i
Odense:Der arbejdes på en koordineret indsats frem mod
KV21. Parterne i dette er DGI, SIKO, Firmaidrætten, Fyns
Håndbold og FI. Dels bliver der nogle temaer der kommer i
medierne og dels bliver der et idrætspolitisk valgmøde 28.
september. Næste møde 11/3. Referatet fra seneste møde
medsendes til næste møde.

CL

Mobiltribuner: Ikke noget nyt.
Motorbanen Kærby Mose: Vi har fremsendt skrivelse til by og
kulturudvalget, samt efterfølgende været i pressen. Vi har
endvidere fremsendt høringssvar til lokalplan der skal
lovliggøre motorbanen. En proces der i bedste fald vil være
afsluttet til juni. Borgergruppen er meget aktiv, og har indsendt
et langt velgennemarbejdet høringssvar, der kan læses her:
https://odense.viewer.dkplan.niras.dk/plan/141#/32752
Det bliver en lang og tung proces,.
Motionsguider: Skal snakke med kommunen om et møde i
indeværende uge,. Vi har modtaget 80.000 til indsatsen
indeværende år.
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Sportslørdag hvidbog

7

Generel orientering

8

Evt.

Ungleder akademi: Intet nyt
CL har udsendt oplæg. AS ønsker det specificeret mere. CL og
AS arbejder videre.
JJ: DIFs formandsvalg nu 2 kandidater.
AK: Åbent langrends DM en succes, givet god opmærksomhed
for nordisk ski på Fyn. AK har studerende der arbejder med
problematikker for nye elever på Sportsakademi.
OH: Fodbold været nedlukket, men åbning i dag. Håber på
årsmødet kan gennemføres.
JR: Der sker stort set ingenting.
TK: Nedlukket Sportscentrum der laver nogle
udendørsafmærkninger man kan træne i.
CL: Der er ved at være styr på dansk orienteringsforbund igen
BN: Ikke medlemmer får en henvendelse nu. Ide om at betale
for medlemmer, LR syntes ikke det var en god ide i forhold til
demokratiet. JJ kunne gå med til at give et års prøve
medlemsskab, mod de lover enten at melde sig ud i december
eller er klar på at betale næste år. AS det vigtige er jo vi får
børn og unge. AR vigtigt med nogle gode argumenter. ChL vi
skal være skarpere på at have aktivitet på hjemmesiden.
Opfordre medlemmer til at udsende nyheder store og små så
vi kommer ud til hele Fyn.
Vedr. manglende medlemmer blev dette drøftet. Vi kan
kontakte foreninger for medlems skab mod vi orienterer de
resterende foreninger i specielforbundet på Fyn. Den eller de
klubber skal orientere forbundet.
Næste møde 24/3. Vi må se om det bliver muligt at
gennemføre fysisk efter næste forventede åbning 15/3.

Mødet slut
Forbund der ikke er medlemmer hos FI
Dansk Automobil
Boksning
Cricket
Curling
Dart
Floorball
Faldskærm
Hang- paragliding
Judo - Jiu Jitsu
Militær

CL/AS

Rulleskøjte
Softball
Styrkeløft
Moderne 5 kamp
Surf rafting

