Referat – Fynske Idrætsforbund
Mødegruppe:
Dato
Sted
Deltagere

Bestyrelsen
25-11-2021 kl. 18.00
Kontoret
Bernt Nielsen (BN), Leif Rasmussen (LR), Annie Stolzenbach (AS),
Thomas Kaa (TK), Johnny Rusbjerg (JR), Ole Hansen (OH), Jan Jager
(JJ), Andreas Kjeldsen (AK), og Carsten Lausten (CL). Ansvarlige
benævnes med initialer.
Charlotte Laursen (ChL)
CL
29-11-2021
Kommentar/ beslutning/ opgave
Ansvarlig
Godkendt

Afbud
Referent
Referat udsendes senest:
Nr.
Punkt
1

Referat

2

Nyt fra formanden

3

Nyt fra Kasseren

4

Bestyrelsesopgaver

5

Konsulentfunktionen

6

Løbende sager

7

Evt.



Regnskabet udsendt, Skovsøløbet ligner et overskud - dette
hensættes til næste år.
Telefonpenge til bestyrelsen+suppleanter blev bevilliget 1875,kr pr. pers.
Oplæg udsendt. Forslag udsendt og drøftet. Konkrete opgaver
som fx motionsguider og Skovsøløbet placeres under
bestyrelsen med ansvarlig person i parentes. Nedsættelse af
udvalg skal overvejes.
Bestyrelsen fordelte forbundene i mellem sig som ansvarlig
kontakt person. Målet er at forbundene bliver kontaktet årligt fx.
januar/februar så de bliver mindet om vores eksistens og
opfordret til deltagelse i Repræsentantskabsmødet.
CL har fået tilbudt en anden deltidsstilling. Oplæg vedr.
fordeling af arbejdstid udsendt. Skitse med fordeling af
arbejdstid fordelt på forbund lavet, vi kigger den igennem efter
3 måneder og ser om det fungerer.
BN laver tillæg til aftale.
Sportslørdag - der er fuld tryk på planlægningen, men der
bruges også (alt for meget) meget tid på at tænke og forberede
sig på forskellige restriktioner. Ekstra projektgruppemøde
mandag d. 29/11, partnerdag og styregruppemøde 6/12
Højbjergbanen - Møde i arbejdsgruppen 1/12 - der er nogle
klare begrænsninger på hvad området må bruges til.
Samarbejde vedr. unge idræt Odense - møde udskudt til 1.
februar
Samarbejde med DGI, SIKO om bla. velfærdens fundament.
Breve klar til udsendelse i de kommende områder, hvor der
skal være borger processer. Erfaringerne fra de hidtidige har
været gode. Et radikalt valgløfte om et idræts topmøde skal
forfølges møde 8/12
Motionsguider - vi presser på for evalueringsmøde med
kommunen. Der har været en del aktivitet med interesserede
men med de nuværende smittetal er det på vej i dvale igen.
Fyns kegleunion vil gerne have deres logo på siden i stedet for
forbundets, de har desuden meddelt de ikke er medlemmer af
forbundet. Konklusion forbundets logo bliver stående. CL
svarer, Leif følger op senere.

BN

CL
LR

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

