Referat – Fynske Idrætsforbund
Mødegruppe:
Dato
Sted
Deltagere

Afbud
Referent
Referat udsendes senest:
Nr.
Punkt
1

Godkendelse af referat

2

Konstituerings og
præsentationsrunde

3

Nyt fra formanden

4

Nyt fra Kasseren

5

Puljeansøgning

6

Løbende sager

Bestyrelsen
28-04-2022 kl. 18.00
Kontoret
Bernt Nielsen (BN), Leif Rasmussen (LR), Annie Stolzenbach (AS), Ole
Hansen (OH), Jan Jager (JJ), Christel Gall (CG) og Carsten Lausten
(CL). Ansvarlige benævnes med initialer.
Johnny Rusbjerg (JR), Andreas Kjeldsen (AK), Charlotte Laursen (ChL)
CL
02-05-2022
Kommentar/ beslutning/ opgave
Ansvarlig
Godkendt
En kort præsentationsrunde.
Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Jan Jager
som næstformand.
På mandag d. 2/5 Fyns Håndboldforbunds årsmøde med
formandsvalg.
9/6 IFF, 3/6 Netværksmøde med kommunen
Møde rådgivende fritidsudvalg.
Regnskab laves næste uge. Næste uge udsendes
kontingenterne.
Udfordringer i forhold til restskat og moms.
Ansøgning fra 3 sejlklubber der ønsker at sende 4 unge til VM,
i England. Bevilliges leje og transport af udstyr op til 10.000.
Sportslørdag- Evalueringsmøde i projektgruppen på fredag,
og i styregruppen 12/5. Overordnet fint arrangement, lidt for få
deltagere. Drøftelse af mesterfejring og mediepartnernes
indsats.
Motionsguider: Jeg har netop rekrutteret en ny motionsguide!
og det mange gange udsatte møde med kommunen bliver
mandag d. 16/5.
Sportscentrum: Arbejdet med at hjælpe dem til aktiviteter og
forholdet med kommunen fortsætter, møde på tirsdag dog
udskudt pga formanden pludselig er stoppet pr. dd.
Kulturregionen: Vi skal redegøre for vores forbrug af midler
sidste år og ansøge til næste år, udkast er vedhæftet.
Højbjergbanen - Der er blevet ryddet op. Møde i
arbejdsgruppen onsdag eller torsdag i næste uge.
Samarbejde med SIKO, DGI om idræt i Odense - møde med
konservative rådmænd afholdt. De var meget lydhøre, der skal
afholdes nyt møde, og vi er begyndt at få struktur på fordeling
af opgaverne. Der skal også afholdes møde med Susanne
Crawley
Motorbanen Kærby Mose: Ikke noget nyt
Kanalgennemsejling: Arbejdsgruppen er i gang med at
fundraise.

CL
svarer

Skrive på hjemmesiden hvilke bestyrelsesmedlemmer der har
ansvaret for hvilke idrætsgrene.
7

Orientering

8

Evt.

LR: Bristol vundet DM, flere DM er på vej
OH: Nye medlemmer i bestyrelsen
AS: SAI første boccia stævne i søndags gik godt
CG: Nordisk mester fra Fyn, DK fik 12 guld mm til NM.
Kredsmesterskaber på vej
JJ: Licens på vej skal gøre administration smidigere. GF i
Nyborg.
CL: DOF arbejder med de 100.000, der årligt bruger
findveji.dk, som man gerne vil have nogle af som medlemmer.
BN: Dirigent til Buedanmarks årsmøde, Golf stormer frem,
firmaidræt Odense mister medlemmer.
Lørdagsseminar for medlemmerne skal planlægges.
Formålet skal præciseres. Vigtigt vi rammer de yngre.
Leif skriver et par linjér som oplæg.

Mødet slut 20.40
Forbund der ikke er medlemmer hos FI
Dansk Automobil
Boksning
Cricket
Curling
Floorball
Faldskærm
Hang- paragliding
Militær
Rulleskøjte
Softball
Styrkeløft
Moderne 5 kamp
Surf rafting

LR

