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Bestyrelsesmøde 
Den 14. februar 2008 kl. 17.00 
Idrættens Hus, Bolbro 
 
 
Tilstede: John Christensen, Annie Nielsen, Poul Henning Andersen, Leif F. Jensen, Ib Ketelsen, 

Lisbeth Møller og Leif Rasmussen 
Ikke mødt: Kirsten Ejby 
 
 
Dagsorden:  1.  Siden sidst 
  2.  Repræsentantskabsmøde og hæderspriser 
  3.  Visioner for Fynske Idrætsforbund 2008 

4. Økonomi 
5. Samarbejdsrelationer til bl.a. DIF og Politisk Forum 
6. Konference  
7. PR-materiale og bannere til FI 
8. Søsportscenteret på hjemmesiden 
9.   Næste møde 

Referat: 
 
Der blev budt på smørrebrød inden mødestart. 
 
1.  Siden sidst 
AN har gjort opmærksom på at Fodbold ikke er med i forsikringsordningen. 
Den 2. november 2007 blev der afholdt Idrætspolitisk Konference på Fionia Park, og der blev 
efterfølgende den 12. februar 2008 fulgt op med et nyt møde samme sted. Flere af medlemmerne 
var til stede på mødet.  
SIKO afholder Repræsentantskabsmøde den 25. marts i Odense Kulturcenter 
IK har forgæves forsøgt at finde frem til Bornholmske Idrætsforbund – en organisation lig Fynske 
Idrætsforbund. Det er ikke lykkes. LR forsøger om han kan komme igennem til formanden for BI. 
Det Grønne Råd i Odense Kommune har afholdt møde uden vores deltagelse. JC tager kontakt til 
dem for at få en invitation til at deltage. 
Vores repræsentant i Det Grønne Råd vil være Jørgen Råen. 
Svendborg Basket Klub har søgt om optagelse i FI – skal først spørge deres Specialforbund. 
Invitation til Det rådgivende Fritidsudvalgs Repræsentantskabsmøde er ikke modtaget endnu. 
Sv. Conrad stiller med et miljø indlæg på DrFs Repræsentantskabsmøde. 
 
2.  Repræsentantskabsmøde mv. 
FI Repræsentantskabsmødet afholdes i Pucken. 
Preben Staun kommer med et DIF indlæg over emnet ”Idrætssamarbejde i Regionerne”. 
Kirsten har meddelt, at hun stopper på Repr. mødet. Bernt Nielsen vil gerne fortsætte som 
suppleant, og Knud Nielsen ønsker ikke at fortsætte som suppleant. 
JC taler med volleyball, håndbold, svømning, trampolin, speedway m.fl. om emner til bestyrelsen 
Asger har sagt ja til at være dirigent 
Rosengaardcentret har sagt nej tak til at fortsætte med ”Årets Kvindelige Lederpris” 
LFJ tager kontakt til Fionia Bank. Albani fortsætter deres deltagelse i ”Årets Mandlige Lederpris” 
Der er modtaget 2 indstillinger. 1 fra fægterne (Thomas Kaa)og 1 fra bokserne (Knud Poulsen). 
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Bestyrelsens beretning må også godt indeholde tiden efter 2010. Projektpuljepengene og 
miljøarbejdet skal også med. Lisbeths ansættelse i FI skal nævnes. Og naturligvis ”Fynsk Idræt”. 
Fodboldrådene på Fyn har mange steder overtaget Samvirkernes opgaver. I fordboldrådene afholdes 
der formandsmøde – en ide, som FI kunne tage op.  
Før FI Repr. møde afholdes der generalforsamling i Søsportscentret kl. 17.15.  
Repræsentantskabsmødet præsenteres på Power Point. 
 
3.  Visioner 
LM vil gerne at bestyrelsen drøfter FIs visioner for 2008. Hun stiller spørgsmålet ”Hvor er vi på vej 
hen, og hvor skal vi gerne hen”. 
JC nævnte et par af opgaverne: Miljøarbejdet, Idrætsråds kontakten og pleje af vore medlemmer 
igennem tværgående samtaler og debat/konferencer. 
  
4.  Økonomi 
Vores medlemstal er pt. 31 distriktsforbund. Der kan eventuelt blive tale om at optage 
Samvirkerne/Idrætsrådene i foreningen. Skal drøftes ved lejlighed. 
Regnskab for 2007 fremlagt. Budget for 2008 fremlagt til godkendelse. 
Der bestilles et eksemplar af Idrætsliv til kontoret. 
Forsikring, alarm, arbejdsskades forsikring er tegnet og fordelt. 
Søsportscentrets regnskab blev fremlagt til orientering 
  
5.  Samarbejdsrelationer 
Der er givet udtryk i medlemskredsen, at man ikke helt fornemmer hvad FI står for, og hvilken 
mission har FI. Bestyrelsens opfattelse er, at FI skal være et idrætspolitisk samtaleforum for den 
fynske DIF idræt. Tilsvarende som DIF Fyn var det tidligere. 
Idrætspolitisk Forum er et samtaleforum for DGI, FI og DFIF. 
 
6.  Konference  
Tidligere forsøg på afholdelse af en konference for medlemmerne skal tages op igen. Men inden vi 
når så vidt skal bestyrelsen afholde et mini seminar, hvor vi drøfter vores egen rolle i det 
idrætspolitiske spil på Fyn. Ole Larsen spørges om han vil være ordstyrer og tovholder på mini 
seminaret. 
Når der afholdes konference kan vi eventuelt invitere Samvirkerne med. 
Forslag til dirigent/ordstyrer er Morten Stig Christensen. 
 
7.  PR materiale 
LR fremlagde nogle tanker om omkring PR materiale/synliggørelse af FI 
Der er forslag om Roll-Up skilte, vindues reklame, folde ud væg, banner til udlån, web TV, 
brochurer og profilbeklædning. 
LR og LM arbejder videre med tankerne, men sætter straks Roll-Up skilte og streamers i vinduet i 
gang. 
 
8.  Søsportscentret 
LM kigger på sagen. 
 
9.  Næste møde 
Afholdes tirsdag den 4. marts kl. 17.00 
 
Leif Rasmussen 
Sekretær 


