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Bestyrelsesmøde 
Den 4. marts 2008 kl. 17.00 
Idrættens Hus, Bolbro 
 
 
Tilstede: John Christensen, Annie Nielsen, Leif F. Jensen, Ib Ketelsen, Lisbeth Møller og Leif 

Rasmussen 
Afbud: Poul Henning Andersen, Kirsten Ejby 
 
 
Dagsorden:  1.  Siden sidst 
  2.  Repræsentantskabsmøde  
  3.  Hæderspriser 

4. Økonomi 
5. Bestyrelsesseminar 
6. Næste møde  
7. Eventuelt 
 
 

Referat: 
 
Der blev budt på smørrebrød inden mødestart. 
 
1.  Siden sidst 
DGI havde indbudt til etablering af Idrætspolitisk Forum Fyn fredag den 29 februar i Ringe. 
Der deltog embedsmænd, politikere og repræsentanter for de 3 idrætsorganisationer – FI, DFIF og 
DGI. Idrætsorganisationen DIF deltog ikke, hvilket var bemærkelsesværdigt. JC deltog for FI. 
Der holdes nyt møde i april. 
IK foreslog at man var opmærksom på ”Kulturregion Fyn”, som kunne være en model for et 
fremtidigt samarbejdsforum.  
Der var bred enighed om, at DIF ikke havde været synlig på Fyn i lang tid. DGI overtog flere og 
flere opgaver. 
LFJ har sendt brev til Anker Boye om deltagelse i Det Grønne Råd. JC har sendt brev til Poul Falck. 
FI har ikke modtaget svar på disse henvendelser. 
SBBC har indmeldt sig i FI. 
Nyborg Idrætssamvirke har tilmeldt 3 personer til repræsentantskabsmødet. De deltager som gæster. 
Der indkøbes en vingave til Preben Staun ( gæstetaler ), Kirsten Ejby og dirigenten. 
 
2.  Repræsentantskabsmøde  
JC skriver beretning, som rundsendes til godkendelse. Beretningen indeholder bl.a. velkomst, mål 
ikke opfyldt endnu, midler fra DrF indtil 2010,projektpenge til ansættelse af LM, projektpuljen, 
konference, miljøarbejdet, samarbejde i forskellig sammenhæng, bladet, idrætspolitisk forum, 
idrættens fællesråd, idrætspolitik i kommunerne. 
Der er tilmeldt 33 personer heraf 11 forbund + de forbund bestyrelsen repræsenterer. 
FI har p.t. 33 medlemmer. 
Michael (revisor) er sygemeldt og erstattes af suppleanten. Susanne Hansen forslag til ny 
revisorsuppleant. 
Beretningen på storskærm (power point) i stikordsform. Regnskab og budget på storskærm. 
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3.  Hæderspriser 
Fionia Bank har check og blomster med til hædersprisen. Albani har endnu ikke reageret på vores 
breve. Gitte Pedersen (FBU) og Thomas Kaa (fægterne) har årets lederpris. 
  
4.  Økonomi 
Regnskabet fremlagt i A5 format til fremlæggelse på Repræsentantskabsmødet. Bent Thaisen har 
revideret. Revisorsuppleanten indkaldes. 
 
5.  Bestyrelsesseminar 
Mødet holdes en hverdagsaften. Forslag til dato blev den 5. maj kl. 16.00. Bestyrelsen + 
miljøudvalg inviteres, ca 15 personer. IK foreslog et mødelokale i Ravnebjerg. 
Aftenens emne bliver ”Hvor vil vi hen”. Ole Larsen spørges om rollen som ordstyrer. Alternativt 
kan det være en DIF konsulent.  
  
6.  Næste møde 
Holdes den 28. april 2008 kl. 17.00. 
 
 
Leif Rasmussen 
Sekretær 


