Referat DFI Hovedstyremøte nr 5/19
DFI møterom, Bølgen tirsdag 23. april kl 19.00
•

Svømmegruppa v/Kristian og Friskis & Svettis v/Marianne la fram noen tanker om hvorfor
overtagelse av driften av Frognhallen og treningssenteret kan være interessant for DFI (og
kommunen og Bølgen). Innspillet ble mottatt med takk og tas med til videre behandling i
DFI HS.

•

Tropp & Turn var bedt om å redegjøre for utkjøp av hallen på Høiås, men var forhindret fra
å komme. Saken ble behandlet i Sak 32/19.

•

Fotballgruppa – det er stadig dialog med fotballgruppa både fra HS og administrasjonen.
Det jobbes godt i gruppa – og det vurderes om de skal inn å gi status på neste møte i HS.

Tilstede:

Heidi A, Ingebjørg B, Svein Aa, Amund D, Jørn B, Ian P, Hege S. og Stein E H.

Forfall:

Roger S og Reidar S.

Sak 28/19

Godkjenning av referat HS-møte nr 4/19
Referatet godkjent

Sak 29/19

Kort presentasjon av nye vara- og styremedlemmer
Utsatt til neste møte

Sak 30/19

Fadderordning 2019
Følgende fadderordning etablert:
Gruppe

HS-medlem

BADMINTON

Hege

FOTBALL

Amund/Heidi/Ian

FRIIDRETT

Reidar

FRISKIS&SVETTIS

Hege

GRUPPE 13

Ingebjørg

HÅNDBALL

Roger

INNEBANDY

Jørn

ORIENTERING

Reidar

SKI

Ingebjørg

SYKKEL

Ian

SVØMMING

Roger

TURN

Svein

IGF

D

FI adm.

Aktiv på Dagtid

DFI adm.

Idrettsmerket

DFI adm.

Seniortrim

DFI adm.

Sak 31/19

Avtale om bruk av Seiersten bad – utsatt på forrige møte
Avtale OK og undertegnet.

Sak 32/19

DFI Turn – utkjøp av hall – utsatt på forrige møte
Utkjøp av hallen må avventes til ny driftsavtale med Frogn kommune er på plass.
Nåværende driftsavtale går ut 2019 og adm. tar kontakt med OIB Wiik fr å videreføre
leieavtalen. Følgende ble enstemmig vedtatt:
Utkjøp av turnhallen på Høiås avventes til eventuell ny driftsavtale anlegg
mellom Frogn kommune og DFI er på plass.

Sak 33/19

Frogn Idrettspark – sak utsatt på forrige møte
Innspillet er kommet fra to personer vedr etablering av idrettspark på Ottarsrud.
Saken har vært oppe i Amta før og grunneier satte seg da sterkt imot. På det
nåværende tidspunkt er det ikke aktuelt for DFI HS å engasjere seg i saken – dette
er et privat initiativ.

Sak 34/19

Rullering av tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø
Frogn kommune hadde feilsendt saken og adm. har kontaktet kommunen om dette.
DFI har fått noen dager forlenget frist – og saken er sendt til alle gruppene for å få
innspill. Svarfrist for gruppene er satt til 10. mai.

Sak 35/19

Kort info om rutinemøte med gruppene
De fleste gruppene møtte – og det vil bli innkalt til møte for de gruppene som var
forhindret. Møtet ble informativt og godt og referat er sendt ut til deltakerne.

Sak 36/19

Status søknader daglig leder i DFI
Søknadsfristen går ut samme dag som dette møtet. Status ble gitt og HS jobber
videre med de nå innkomne søknader.

Sak 37/19

Eventuelt
▪ Åpning Bølgen. Slik det ser ut nå blir offisiell åpning lørdag 8. juni. Daglig
leder holder i dette for DFI i samarbeid med Bølgens daglige leder.

Møtet hevet kl 21.56
Stein E H
referent

