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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
Tid og sted: Lørdag den 29. august 2020 1300-1400 på Comwell Middelfart.
Ref.: DMI skr. 100.3-016 af 06 AUG 2020(Indkaldelse).
Til stede:
BG Jette Albinus (JA), MJ Christian Høj (CHØ) – KN Jens Lunde(JS) - SSG Karsten
Frandsen(KF) – OKS-1 Bjarne L. Pedersen(BLP) – CSG Henning S. Juhl(HSJ) –
SSG Jes Mose Jensen (JMJ), PL Jonas Windum (JW), MJ Kim R. Kock (KRK),
GNSEK Per Heien(PH) – VICEGNSEK Jan Vesthede (JV)
Afbud:
OL Christina Pojezny (CP), KONS Sara Hjalager (SAH)

DAGSORDEN
Bilag 1: Kapitel 1 i DMI Love & BST(diverse udvalg)
Bilag 2: Kapitel 5 i DMI Love & BST (bestyrelsens kontaktpersoner til idrætsudv.).
1.

Bestyrelsen konstituerer sig.

2.

Konstituering af udvalg, jf. bilag 1.
De enkelte udvalg blev gennemgået, og oversigten blev justeret i overensstemmelse med bestyrelsesmedlemmernes ønsker(se den reviderede oversigt
i bilag 1).
Forbundets repræsentanter, jf. side 102+103 i DMI love samt aktuel oversigt.
Punktet blev omfattet af ovenstående gennemgang af oversigten.
Bestyrelsens kontaktpersoner til idrætsudvalgene, jf. kapitel 5 i DMI love(bilag 2).
Listen blev justeret i overensstemmelse med bestyrelsesmedlemmernes ønsker(se den reviderede liste i bilag 2).

3.

Øvrige sager.
NIL

2

4.

Næste møde: Primo OKT, dato tilgår, på Høveltegård

5.

Eventuelt
Efter formiddagens Repræsentantskabsmøde blev der spurgt blandt de tilstedeværende om der var behov for at gennemføre vores Orienteringsmøde i efteråret eller om man skulle udsætte det til næste år. Svaret var, at det sagtens
kunne udsættes, hvilket bestyrelsen har taget til efterretning.
Herefter blev der drøftet følgende emner som der skal arbejdes videre med:
O-møde
Udskydes til 2021, hvor der gennemføres O/R-møde som hidtil. Det undersøges hvorvidt man kan fremrykke aktiviteten til FEB/MAR, henset til hvornår
regnskabet for 2020 kan være færdigt fra revisionens side. BLP undersøger.
Udfordringer
Der ses behov for en øget kommunikation ud til og fra idrætsforeningerne og
idrætsudvalgene, så man kender de udfordringer som man arbejder med derude. Det er også konstateret at den interne kommunikation i idrætsforeningerne til tider er mangelfuld.
Der arbejdes på en plan for besøg ved idrætsforeningerne når tilstandene med
COVID-19 er mere normale. CHØ udarbejder plan
FL-reklame
Tilbagemeldingerne fra en del idrætsforeninger er, at disse programmer som
udfærdiges indeholder for mange reklamer, udkommer for sent og de har ikke
interessen blandt deltagerne, hvilket medfører at de bare smides ud.
Der skal arbejdes på eventuel omlægning til evt. mere landsdækkende reklamer og måske andre mere reelle sponsorer, eller om man helt skal droppe
det, hvilket indebærer at man mister nogle indtægter. Præmie/sponsorudvalget arbejder videre med FL-reklame. BLP/JV iværksætter
Strategispor 1
Der blev i foråret gennemført et seminar i AG Tværidræt, og ud af det kom et
idekatalog som indeholder en masse gode tiltag og ideer som idrætsforeningernes bestyrelser kan lade sig inspirere af. Man overvejede om kataloget
skulle udfærdiges af FL-reklame, men det kunne tage fokus væk fra indholdet,
hvorfor man nu har valgt at sende det ud, i dets nuværende form. CP og SEC
iværksætter.

Per Heien
Generalsekretær

