Referat – Fynske Idrætsforbund
Mødegruppe:
Dato
Sted
Deltagere

Bestyrelsen
09-02-2022 kl. 18.00
Kontoret
Bernt Nielsen (BN), Leif Rasmussen (LR), Annie Stolzenbach (AS),
Johnny Rusbjerg (JR), Ole Hansen (OH), Jan Jager (JJ), og Carsten
Lausten (CL). Ansvarlige benævnes med initialer.
Andreas Kjeldsen (AK), Charlotte Laursen (ChL)
CL
11-02-2022
Kommentar/ beslutning/ opgave
Ansvarlig
Godkendt

Afbud
Referent
Referat udsendes senest:
Nr.
Punkt
1

Referat

2

Nyt fra formanden

•
•
•
•
•
•
•

3

Nyt fra Kasseren

4

Repræsentantskabsmøde

5

Løbende sager

Har været til DIF idrætsrådsmøde, referat med bilag
rundsendes.
Briefcase, CL har lavet evaluering, det fungerer ikke specielt
godt endnu, det er dog blevet markant bedre de sidste par
måneder.
Ny daglig Idrætsnyhedsmail, kan bestilles her
https://idraetsmonitor.dk
Samarbejdet med DGI og SIKO har aftalt møde med Søren
Windell og Tommy Hummelmose aftalt
Idrætspolitisk Forum Fyn møde i sidste uge, referat
rundsendes, forskellige udfordringer i kommunerne.
Været til valg til Folkeoplysningsudvalget mange kandidater og
mange deltagere
Møde rådgivende fritidsudvalg tlf kommende uge, og årsmøde
sidst i marts. CL begynder at kigge på evaluering og planer for
det kommende år.

CL og
BN

Årsregnskab lavet, revideres 17/2. Ligeledes runddelt
regnskab for Skovsøløbet og budget 2022.
Lederpriser bliver til unglederstipendier.
Oplæg forslag Tour de France, kontakt med Tue Kempf.
Plan B - håndboldoplæg, Plan C Tidl. chef de misiion.
Valg, drøftelse af en liste over mulige kandidater.
Forplejning: CL undersøger krofætter på Hauges plads for fx
Wienersnitzel
Asger forespørges som dirigent
Løbende sager:
Sportslørdag - udskudt til 12. marts., så planlægningen er sat
på pause. Der er planer for forskellige måder at gennemføre
med diverse restriktioner. I yderste konsekvens bliver
arrangementet aflyst og kun priserne bliver overrakt.
Højbjergbanen - Der var møde i arbejdsgruppen 1/12 - hvor
der blev lagt planer for muligheder i projektet., det vigtigste nu
er dialog med kommunen
Samarbejde vedr. unge idræt Odense Samarbejde med DGI, SIKO opfølgning på KV21 møde. Vi
fortsætter med fokus på at informere idrætsforeningerne om
mulighederne i Velfærdens fundament. Der skal kontaktes
politikere i forhold løfter fra valgmødet, bla. om idrættens

CL

topmøde, der skal afdække idrættens behov i Odense. (der er
uploadet 3 dokumenter i briefcase under arkiv->fællesdrev.
Motionsguider - ligger i smittedvale......, iMøde med
kommunen 1/3 kl. 13.00 AS og CL deltager.
6

Orientering

OH: Godt møde i Herning, bilag rundsendes. DBU Fyn
årsmøde 2/3 stort kandidatfelt. Vækstet med 2.300
medlemmer.
JJ: Ved at komme gang i stævnerne igen. Udtagelseskriterier
har været til diskussion. Medlemstal ok.
JR: Roning mistet lidt fra TD. Kraftcenterstruktur under
genovejelse, Odense bør fortsætte. Medlemstal i Odense ok,
stor fremgang på universitetsroning.
AS: SAI GF 28/3, første Boccia på vej, påsketræf for veteraner.
CL: orienteringen er i fremgang, problem med at få nyere
medlemmer til at konkurrere.
BN: B1909 overskud trods mange udgifter til vedligehold.
Golf mange nye medlemmer i alle klubber, og flot regnskab i
Odense Golf

7
Evt.
Mødet slut 19.35

-

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

