Referat – Fynske Idrætsforbund
Mødegruppe:
Dato
Sted
Deltagere

Fraværende
Referent
Referat udsendes senest:
Nr.
Punkt
1

Godkendelse af referat

2

Nyt fra formanden

3

Nyt fra Kasseren

4

Drøftelse af
medlemsbegreb

5

Løbende sager

Bestyrelsen
16-08-2022 kl. 18.00
Kontoret
Bernt Nielsen (BN), Jan Jager (JJ), Leif Rasmussen (LR), Annie
Stolzenbach (AS), Ole Hansen (OH), og Carsten Lausten (CL).
Ansvarlige benævnes med initialer.
Johnny Rusbjerg (JR), Charlotte Laursen (ChL), Christel Gall (CG
Andreas Kjeldsen (AK),
CL)
20-08-2022
Kommentar/ beslutning/ opgave
Ansvarlig
Godkendt
Opfølgning fra sidst i forhold til sidste referat, fortsat
udfordringer men der er ved at komme styr på det.
Kulturregionen pengene er ikke indgået, AS følger op,
AS
APV skal fortsat laves.
BN/CL
Møde med Susanne Crawley i morgen sammen med SIKO og
DGI. Ambitionen er at få gang i en gensidig dialog. Emnet er
børns lave deltagelse i idrætten. Vi skal sørge for
informationen videregår til DIF,
BN
Bestyrelsesmøder efter ferien i SIKO og Friluftsrådet.
DGU FB-offensiv i forhold til at få nye medlemmer.
Regnskab udsendt med bankudskrifter.
Kontingenter der er fortsat kun betalt 34 der udsendes rykkere
i næste uge.
Det er acceptabelt at en klub tegner medlemskabet på vegne
af et forbund.
I forhold til udbetaling af puljemidler vil der fortsat blive krævet
en forbundsgodkendelse.
Der skal kigges på vedtægtsændringer der tager højde for klub
medlemskaber.
Der skal om konverteres så lønudgifter belaster de aktiviteter vi
har.
Ide: Vi laver en lille folder til forbundene, med information om
CL
FI muligheder og puljer, som så kan sende det videre til deres
klubber. CL laver udkast.
Seminar skal der arbejdes videre med, LR laver oplæg.
LR
Arbejdsdato 4/2, vi skal se på nogle spændende
indlægsholdere.
Orientering fremsendt for 1,5 uge siden og mundtligt suppleret,
Højbjergbanen: Problemet er sagen ligge på 3 forskellige
kontorer i By- og kulturforvaltningen, og snakke sammen
kniber det åbenbart med.
Der har været møde i arbejdsgruppen der bla. drøftede
nedenstående muligheder som CL havde skitseret på forhånd
1. Vi afventer den kommunale sagsbehandling, men fortsætter
med at vise vi er interesseret. Det betyder nok at pengene fra
velfærdens fundament forsvinder igen, og at der skal nystartes
et antal gange, når sagen er afsluttet i et nyt forvaltningsled.
2. Vi går i medieoffensiven, og i offensiven overfor politikerne.
og appellerer til de får sat fart i projektet, ikke mindst med
udgangspunkt i der er stor lokal opbakning, en interesse
gruppe og to lokal aftaler i velfærdens fundament der har

området og natur på dagsordenen.
3. Vi kaster håndklædet og meddeler kommunen de kan prøve
at ringe når de er klar.
Der var enighed om at vi prøver en dialog med kommunen,
samtidig med at FS kontaktes. Er der ikke udsigt til der sker
noget skrinlægges projektet.
Motionsguider: Der er bestilt et kursus hos en
kommunikationskonsulent der skal hjælpe med at målrette
kommunikationen mod de rigtige målgrupper, på de rigtige
platforme og i det rigtige sprog.
Forum Faaborg: Padel banerne er i gang med at blive sat op,
trods at alle berørte foreninger var blevet lovet et dialog møde
her efter ferien, men det ville Forum ikke vente på, Det er en
meget speget sag, som vi i samarbejde ed DIF, DGI og Fyns
håndbold forbund kommer til at fælge op på., bla. i form af en
fælles pressemeddelelse fra os og håndbolden, mens DGI og
DIF vil gøre kommunen opmærksom på det strider mod aftalen
i bevæg dig for livet. En vurdering fra DIFs jurister på
vedtæfter mm, peger på at uklarheden er hvordan
bestyrelsesmedlemmerne er blevet udpeget., men at der som
sådan ikke er noget komme efter juridisk måske snarere at
foreningerne har sovet i timen.

6

Bestyrelsesopgaver

7

Sportslørdag

8

Orientering

9

Mødekalender

10
Evt.
Mødet slut 20.11

Sportslørdag: Der har været arbejdet med et oplæg til
skærpede krav om aktiviteter på standen, og er det ikke muligt
at lave selve grenen, ser vi gerne en e-aktivitet. Der er første
planlægningsmøde i projektgruppen i morgen.
CL havde lavet et oplæg til snak med foreninger og klubber.
BN spørge om de vil på vores nyhedsmailsliste formand,
næstformand og kasserer.
Forbundsfordeling udsendes med referatet.
Noter fra samtalerne rapporteres tilbage.
Aftaleudkast udsendt og CL har lavet et notat med analyse af
de ændringer der er foretaget.
BN har mandat til at forhandle udfra CLs oplæg.
Lidt sproglige præciseringer til aftalen fx afregner ctr. afregnes.
Enighed om at alle partnere skal bidrage med betaling til
arrangementet.
LR: TV2 Fyn valg til november bla. er LR på valg og
genopstiller, spændende om der kommer modkandidat.
OH: fodbolden ved at starte igen
AS: Skovsøløbet næste måned 21/9. Planlægningsmøde inden
længe. SAI stort arrangement 30/8-1/9 om krolf for
plejehjemsbeboere 200 deltagere over 3 dage.
JJ: Bue DK flyttet regnskabet over til DIF det giver problemer.
Ungdoms VM med transportproblemer. Reduktion fra Team
DK gør det lidt svært.
CL: VM i orentering
BN: gang i ungdommen hos B1909 ikke mindst hos pigerne.
Golf stiften cup lidt færre deltagere dårligere avisdækning.
Bestyrelsesmøder 12/10, 29/11, 4/1 og 21/2
Repræsentanskabsmøde 29/3
-

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

