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Bestyrelsen
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Kontoret
Bernt Nielsen (BN), Leif Rasmussen (LR), Annie Stolzenbach (AS), Ole
Hansen (OH), Christel Gall (CG) og Carsten Lausten (CL). Ansvarlige
benævnes med initialer.
Jan Jager (JJ), Johnny Rusbjerg (JR), Andreas Kjeldsen (AK), Charlotte
Laursen (ChL)
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20-06-2022
Kommentar/ beslutning/ opgave
Ansvarlig
Godkendt
Møde i kulturregionen det rådgivende fritidsudvalg 8/6, med
behandling af indkomne ansøgninger. Ny formand Anne
Møllegaard Mortensen var med, og virkede meget lyttende. Gik
op i man ikke må have lønnet hjælp til arbejdet.
Grundlæggende støtter kulturregionen ikke drift. Positiv
indstillet på at formandskabet må være med til næste møde i
den politiske styregruppe til august, kræver god forberedelse.
Vi får en anelse mere end sidste år.
Firmaidræt Odense er i økonomiske problemer og har opsagt
sine medarbejdere. Vi har tilbudt at sælge arbejdskraft til deres
events.
34 kontingenter indbetalt ud af 48. Fjeldsted har skiftet
klubledelse, og vil have fakturaen. Drøftelse af hvordan vi
håndterer foreninger der er medlemmer på vegne af et
forbund. Vi skal overveje om vedtægterne, skal ændres til
næste repræsentantskabsmøde. Punktet kommer på næste
bestyrelsesmøde. Det er ok fremadrettet at skrive mere på
fakturaen så der fx kan stå forbund og repræsenterende
forening fx Dansk Motor Union v. Fjeldsted Speedway.
Der udsendes regnskab efter juni måned. Udbetaling fra
kulturregionen kommer inden ferien.
CL havde udsendt fordelingen af forbund. AS pointerede vi
skal have en taleliste som man kan tale ud fra med de vigtigste
ting. CL laver et oplæg
Snak om behov for nogle udvalg og for en ny snak om
Miljøudvalget. Udsendelse af nyhedsbreve var måske en ide
for et udvalg.
Forum Faaborg - sagen udvikler sig dagligt. Efter vores
henvendelse har også FHF/DHF skrevet. Sidstnævnte med
Morten Stig i spidsen fik naturlig nok spalteplads. De berørte
foreninger (der også er dem der udpeger medlemmer til
bestyrelsen, har sendt et mistillidsbrev til denne, hvorvidt det vil
give anledning til. Vi har fået svar på vores henvendelse fra
Folkeoplysningsudvalget, der bakker op om vores bekymring.
Motorbanen Kærby Mose -Jeg er i gang med at udarbejde
høringssvar, der er voldsomt mange høringssvar, efter de
opfordrede medlemmerne til det på Facebook

CL

CL

Sportslørdag -Processen mod næste udgave starter 23/6. For
dem der har fulgt med på vores hjemmeside og FB side er jeg
dog ganske godt med på Mesterlisten.
Skovsøløbet - indbydelsen er lavet og udsendt.
Idræt for unge i Odense Kommune - Møde afholdt i dag,
med oplæg om tanker om et skoleinitiativ. Det ser ud som det
kan prøves på Rosengårdsskolen der er en god skole til
formålet med en blandet elevsammensætning. Siden kan
erfaringerne så bredes ud. Planen er at der skal være et
bindeled mellem skole og foreninger. Det er i samarbejde med
SDU der er i gang med fundraisningen.
Samarbejde med DGI og SIKO om Odense - møde med
Susanne Crawley er på vej, ligeledes har borgmesteren i et
debatindlæg inviteret alle gode kræfter indenfor til kamp mod
børn og unges mistrivsel. Vi arbejder også med diverse temaer
som der kan drøftes ved disse møder.
Motionsguider -Der er lavet nye foldere, og planerne for
efteråret er så småt ved at blive lagt.
Idræts Politisk Forum Fyn - Særdeles godt møde i sidste uge
med fokus på idræt for udsatte grupper. Jeg havde et indlæg
vedr. Skovsøløbet og Idræt for Sindet. Spændende indlæg fra
Assens Kommune, hvor man laver en certificering af
foreningerne i forhold til at klæde dem på til at kunne tage imod
medlemmer fra udsatte grupper. Det har været en stor succes.
Jeg fremsender referat og slides når jeg modtager dem.
Odense Sportcentrum - Jeg var til møde med den nye
ledelse for Sportcentrum (den nye daglige leder og
bestyrelsesformand der kommer fra DGI Storstrømmen) i
fredags, sammen med Hans Sørensen fra DGI. Vi udfordrede
dem på deres transparens, deres formidling af de gode
historier og deres kontakt med kommunen og det virkede som
om de var meget modtagelige.
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Orientering

7

Evt.

Mødet slut 19.52

Kanalgennemsejling: Intet nyt
BN: Folkeoplysningsdag med gode indlæg, afsluttedes med
fiskeri i Tarup-Davinde.
LR: check overrækkelse til sejlsporten, en god aften. De vil
gerne fortsætte medlemskabet hvis kredsen nedlægges.
Hvor er vores Roll-up? Billeder kommer til brug på
hjemmesiden. DM i carambole sidste weekend.
OH: Fodbold har haft højsæson som er gået godt.
AS: Hvis der mangler roll ups skal de købes. Det kan være der
skal indkøbes beklædning.
CG: Næste weekend DM i judo, talt med Olympia boksning vil
gerne være medlemmer, Stifter armbrydning 5000, har fået lov
til at være i Kodokan. Årsmøde i unionen på lørdag
CL: VM i orientering 26-28 og 30. Der er ballade i atletik
forbundet, og der skal indkaldes til ekstraordinært
repræsentantskabsmøde.
Der skal laves en APV - BN og CL har bolden
Næste møde 16/8 kl. 18.00.

BN/CL

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

