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Bestyrelsesmøde 
Den 20. oktober 2008 kl. 16.00 
Idrættens Hus, Bolbro 
 
Tilstede: John Christensen, Ib Ketelsen, Poul Henning Andersen, Leif Rasmussen og John Rask 

Nielsen (konsulent) 
Afbud: Leif F. Jensen  og Trine Basset 
 
Dagsorden:   

1. Fyraftensmøde  
2. Fusion – Fynsion 
3. Eventuelt 

Referat: 
 
1. Fyraftensmøde 
Et Fyraftensmøde ville kunne afdække vore medlemmers ønsker og behov med hensyn til Fynske 
Idrætsforbund. 
Det blev besluttet at holde Fyraftensmøde den 24. november kl. 16.30.  
Mødet holdes i OGFs klubhus eller Pucken. 
Foreløbig emner til mødet:  

1. Hvad kan medlemmerne bruge FI til  
2. Skal vi have en ”Fynsion” 
3. Konklusion 

Alle distriktsforbund som er medlem inviteres, samt alle fynske Samvirker/Idrætsråd. 
 
2.  Fusion - Fynsion  
AN kunne fortælle lidt om forløbet på DIFs møde, hvor fusion/sammenslutningen af DGI + DIF 
blev skudt i sænk. 
De 12 store forbund havde holdt møde med DIF mandagen før. 
De 4 forbund, som har tværidrætslige aktiviteter Handicapidræt, Militæridræt, KFUM idræt og DAI 
fik at vide, at DGI ikke kunne se dem som selvstændig forbund i en ny sammenslutning. 
Handicapidrætten og Militæridrætten er efterfølgende blevet tilbudt deltagelse som selvstændige 
forbund. 
På mødet var der en rimelig positiv stemning for en form for sammenlægning. Styrkeløft havde dog 
meldt klart fra. 
DBU ønskede ikke Regionskontorer. 
DIF nedlagde sammenlægnings tanken fra mødestart og Søren Møller DGI gjorde opmærksom på, 
at det var enten/eller. Søren Møller er på DGIs lokalmøder blevet bedt om at finde en model. 
 
3.  Eventuelt 
JRN fremlagde en skitse til, hvordan FIs kontor kunne bruges i relation til medlemmerne. 
LR kunne se en samarbejdsmulighed mellem billard og FI omkring EM 3 bande Carambole i 2009 
Driftsudvalget har indkaldt til møde. JRN deltager fra FI. 
Invitation fra FHF – 75 års jubilæum. Fest lørdag den 15.11.08 og reception 12.11.08 kl. 17-19 i 
Rådhussalen. Det blev ikke afklaret, hvem der kan deltage. 
 
Leif Rasmussen 
Sekretær 


