Referat – Fynske Idrætsforbund
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Løbende sager

Bestyrelsen
24-03-2021 kl. 19.00
Online
Bernt Nielsen (BN), Leif Rasmussen (LR), Annie Stolzenbach (AS), Ole
Hansen (OH), Thomas Kaa (TK), Johnny Rusbjerg (JR) og Carsten
Lausten (CL)., Ansvarlige benævnes med initialer.
Jan Jager (JJ), Andreas Kjeldsen (AK), Charlotte Laursen (ChL),
CL
26-03-2021
Kommentar/ beslutning/ opgave
Ansvarlig
Godkendt
DGI årsmøde udskudt, indkaldelse udsendes.
Det varslede møde i kulturregionen er blevet udskudt til 1/6.
Møde idrætspolitisk forum Fyn CL deltog, spændende møde
med bevæg dig for livet indlæg.
Modtager Infomedia mails med nyt i aviserne om idræt bliver
videresendt over et par dage, så man kan melde om man
synes det er interessant. LR: Lad os få videresendt alt der
muligvis er interessant, så kan vi selv sige fra.
2 måneders regnskab er udsendt. Under budgettet i udgifter
skal der under Sportslørdag stå 15.000. Da der ikke har
været nogle tilbagemeldinger antages budgettet at være
godkendt. Regnskabet er sendt til revisorerne, gennemgås
efter påske.
Der er ikke dato for indselndelse til Kulturregionen endnu, BN
tjekker op på det. CL påbegynder evalueringen og planerne
for det kommende år.
AN har søgt søgt Midelfart Sparekasse 6.000 til Skovsøløbet.
Udkast til indkaldelse udsendt og godkendt. Vi skal have
snakket om Plan B og C. Indkaldelse udsendes efter påske.
12/5 på bestyrelsesmødet tages endelig beslutning om
gennemførelse er mulig. Årets idrætsledere udsendes med
indkaldelsen.
Indlægsholder vi afventer dato for DIFs årsmøde for om, det
er ny formand eller formands kandidat der inviteres.
Højbjergbanen: Ikke noget nyt
Sportslørdag: Ikke noget nyt - Hvidbogen skal færdiggøres.
Kanalgennemsejling: Ikke noget nyt, Svend Conrad bliver
fortsat inviteret til førstkommende fysiske møde
Projekt med DGI mfl. om børn og unge aktivitet i
Odense:Der arbejdes med at påvirke indsatsen i de lokale
områder der er tildelt midler til renoveringer 2021. Der er
iværksat en borgerhøring, hvor vi i fællesskab arbejder på at
få idrætten til at tage aktiv del. Referaterne udsendes.
Mobiltribuner: Ikke noget nyt.
Motorbanen Kærby Mose: Omtalt i avisen sidste weekend.
Det bliver ikke den hurtige proces som motorklubben havde

AS/BN
og CL

ønsket.
Motionsguider: Fysisk møde aftalt 22/3. Vi skal bla. have
afklaret om det er ok at gå igang, når borgeren er vaccineret.
Ungleder akademi: Intet nyt
Kontoret: Jeg er igang med en større oprydning og ommøblering. Hvis der er nogen der mangler a4 mapper og
kassetter, så sig til (hurtigt) ellers ryger de ud.
6

Generel orientering

7

Evt.

OH: genvalgt som idrætsrådenes repræsentant i DIFs
repræsentantskab. DBU Fyns årsmøde bliver skubbet,
ligesom DBUs årsmøde,
LR: Billard har været lukket, men medlemmerne betaler
fortsat kontingent. FIs fremtid på dagsordenen når vi kan
mødes fysisk igen.
BN: stort frafald i firmaidrætten. B1909 lukket pga volsmose
Golf sporten i vækst
CL: Valgt til eliteudvalgsformand i Dansk orienteringsforbund.
Et online årsmøde kan ikke anbefales, da det hæmmede
debatten.
Nye medlemmer, BN og CL har snakket strategi og går
igang. CL har opdateret en infofolder som udsendes med
referatet.
LR anbefaling vi tager et fysisk møde asap det bliver muligt.

Mødet slut 19.58
Forbund der ikke er medlemmer hos FI
Dansk Automobil
Boksning
Cricket
Curling
Dart
Floorball
Faldskærm
Hang- paragliding
Judo - Jiu Jitsu
Militær
Rulleskøjte
Softball
Styrkeløft
Moderne 5 kamp
Surf rafting

