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Bestyrelsesmøde 
Den 11. maj 2009 kl. 16.30 
Idrættens Hus, Bolbro 
 
Tilstede: John Christensen, Ib Ketelsen, Annie Nielsen, Trine Basset og John Nielsen (konsu-

lent), Leif Rasmussen, Leif F. Jensen og Poul H. Andersen 
 
Dagsorden:   

1. Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand.  
2. Orientering fra formanden. 
3. Orientering fra kassereren.  
4. Orientering fra den øvrige del af bestyrelsen herunder udvalg. 
5. Orientering fra konsulenten. 
6. Fremtidens arbejde – fremtidens strategi – hvad, hvordan herunder 

prioritering af de kommende arbejdsopgaver. 
7. Næste møde – tema; Face Book. 
8. Evt. 

 
 

Referat: 
 
1. Konstituering  
John Christensen blev valgt for en 2 årrig periode på repræsentantskabsmødet 2008 
Ib Ketelsen blev enstemmigt valgt til næstformand for bestyrelsen. 
Annie Nelsen blev valgt for en 2 årrig periode på repræsentantskabsmødet 2009 
Leif F. Jensen er kontaktperson til miljøudvalget, som konstituerer sig på deres møde i uge 20 - 
2009. 
 
2.  Orientering fra formanden 
John Chr. har deltaget i miljøudvalgets seneste møde, reception i DGI Fyn ved indvielsen af nye 
lokaler og KDAK – Fyn ’s 50 års jubilæum. John Chr. møder op og gratulerer KUNO med jubilæet 
ved deres jubilæumsstævne, og deltager i møde på Slottet den 13.05.09 samen med repræsentanter 
fra vores miljøudvalg, vedr. NATURA 2000. 
Arne Israelsen har trukket sig fra miljøudvalget, og John Chr. finder en passende lejlighed for offi-
cielt at takke han for de mange års arbejde i Fynsk Idræt.  
”Højbjergbane rapporten” forventes klar så den kan blive behandlet på byrådsmøde den 17.06.09 
Fynske Idræt vil blive indkaldt til møde med Odense Kommune vedr. ”Task Force” projektet – 
John N. deltager. 
 
3.  Orientering fra kassereren 
Der er udsendt en økonomisk status til mødet, og det eneste der blev bemærket var, at DIF har ind-
betalt 15.000,- kr. for medfinansering af Ledertræffet på Skudehavnen den 27. og 28. marts 2009. 
Carlsberg har indbetalt deres sponsorat på 15.000,- kr. + moms. Annie har overfør 300,- kr. til KO-
NO ’s jubilæum. 
 
4.  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 
Ib har møde med Troels Schultz som er den nye formand for Idrætspolitisk forum.  
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Poul Henning var tilmeldt DIF ’s møde for Idræts Rådene i Danmark. Da der kun var 16 af landets 
idrætsråd tilmeldt, meldte Poul Henning afbud til mødet. 
 
Leif Rasmussen har fået lavet hjemmesideportal til Bolbro Kultur- og Idrætshus. 
De 25 brugere af huset skal betale hver 200,- kr. + moms. Resten af udgiften skal komme ind ved 
bannerreklamer. 
Annie betaler regningen fra INWORK og udskriver de 25 fakturaer som sendes til Leif R. Leif R. 
udsender herefter disse sammen med en følgeskrivelse. Annie får navnene på de 25 brugere af  
sekretariatet.  
Projekt kommer til at koste FI de omtalte 200,- kr. + moms. 
 
Leif F. Jensen orienterede om Sport Direct (Ebbe) og hans forsøg på at omgås den mundtlig indgå-
ede sponsoraftale, hvor de skal betale 10.000,- kr. netto i varer pr. år for deres annonce i bladet 
Fynsk Idræt. Ebbe vil nu kun give varer for 5.000,- inkl. moms, og de varer vi ikke har fået de sene-
ste 2 år er bortfaldet. Leif F.J. tager ud og snakker med Ebbe. Fastholder Ebbe denne holdning får 
Leif Rasmussen rådighed over de 5.000,- kr. (til EM i 3 bande Carambole) og skal ikke betale noget 
til FI for varerne – Får vi tøj for 10.000,- kr. netto, bibeholdes aftalen med Leif R., og FI får dermed 
5.000,- kr. af Leif R. 
 
5.  Orientering fra konsulenten  
Korup Cykelmotion bliver den 8. og sidste deltager i hjemmesideprojektet. 
Sekretariatet har søgt ”Onside Fonden” og ”Tuborg Fondet” om hver 30.000,- kr. til støtte af pro-
jektet. Vi kan kun få fra en af fondene. 
 
Firmaet Letsoftvare er koblet på projektet som teknisk udvikler – de afregnes for deres arbejde af 
Claus Rasmussen INWORK. 
 
Sekretariatet har aftalt med Sport EVENT FYN, at vi kan få/købe billetter til de arrangementer som 
SEF er involveret i her på Fyn. Disse billetter udloddes så til FI ’ s sponsorer efter en skabelon, hvor 
max. 20 % af et sponsorat ”gives tilbage” i form af billetter. Bestyrelsen får tilsendt konceptet når 
det er færdigt. 
 

6. Næste møde 
Næste møde i bestyrelsen er fastsat til den 08.06.09 her på kontoret, er et temamøde udelukkende 
omhandlende Facebook og det anvendelse i idrætten. Sekretariatet er i gang med at finde en person 
der kan komme med et indlæg. Indbydelse udsendes snarrest. 
 
(Punkt 7 forefindes på næste side.) 
 
8. Eventuelt 
Ingen kommentarer. 
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7. Fremtidens arbejde – fremtidens strategi – hvad, hvordan herunder prioritering af de 
kommende arbejdsopgaver.  

 
Der blev opstillet 4 hovedemner som der herefter blev brainstormet ud fra; 

 

Idræts Råd Forbund DIF Kommunerne Regionen 
 
Oprettelse af IR 

 
Miljø samarbejde 

Vi skal være DIF 
’s lokale organi-
satoriske ansigt 
ud af til. 

 
Kultur - samar-
bejde 

 
Idrætsklinik. 

Fødselshjælper til 
at få splittet Fol-
keoplysnings 
udv. Så idrætten 
har sin egen or-
ganisation, og 
aftenskoler m.m. 
har deres. 

 
 
Breddekonsulent 
opgaver –  
projektorienteret. 

 
 
”Underafdeling” 
af DIF. 
FI styrer DIF – 
projekter på Fyn. 

 
 
Bindeled mellem 
sundhed og idræt 

 

Vi skal være IR i 
de kommuner 
hvor der ikke er 
lokale idrætsråd.  

 Breddekonsulent 
opgaver –  
Projektorienteret 
på tværs af for-
bundene. 

 
 
Miljø 

 

  Aftale med DIF 
om strategi i.f.t. 
Idræts Rådene.  

  

  Få DIF ’s blå 
stempel i.f.t. 
kommune- og 
lokalplans indsi-
gelser. 

  

 
Det blev besluttet at starte med at få afhold et møde med DIF (Thomas Bach, 2 x Dorthe og Preben 
Staun). John Chr. går ”kommandovejen” og får indkaldt. De af FI ’s bestyrelse der kan deltage på 
mødedagen deltager i mødet, hvor de herover oplistede punkter drøftes. 
 
Da der kan komme en hel del afledeeffekt til de andre søjler, afventes planlægningen af disse til der 
er en afklaring med DIF. 
 
Referent 
JN/FI 


