
 

Referat – Fynske Idrætsforbund 
Mødegruppe: Bestyrelsen  

Dato 03-05-2012 kl. 14.30 

Sted OCC 

Deltagere John Christensen (JC), Leif Rasmussen (LR), Ib Ketelsen (IK), Annie 
Nielsen (AN), Johnny Rusbjerg (JR), Bernt Nielsen (BN) og Carsten 
Lausten.(CL). Ansvarlige benævnes med initialer. 

Afbud  

Referent CL 

Referatudkast godkendes senest: 10-05-2012 

Referat udsendes senest: 11-05-2012 

Status Udkast v. 1 

Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Ansvarlig 

1 Tilskudsansøgning Fremkommet 2 ansøgninger på støtte. 
Sejlsport og kajak. 
Sejl falder udenfor regler for støtte. 
Kajak henvises til at udfylde blanketten på 
hjemmesiden. 

 

2 Bestyrelsesseminar vedr. 
fremtidige aktiviteter.  
 
Overordnede formål og  
visioner. 

Distriktsforbund/lokalunioner er på vej mod 
nedlæggelse. Vi skal kontakte specialforbundene og 
gøre opmærksom på vores eksistens og deres  
medlemskab. Se vedtægterne §3. Klubberne skal 
gøres opmærksom på at de er medlem af FI, gerne 
gennem forbundet.  
Vi samarbejder med DGI Fyn og de 3 samvirker der 
findes. Samvirkerne kunne godt være medlemmer. 
Organiseringen af idrætten på Fyn og de indbyrdes 
samarbejdsrelationer i et organisationsdiagram, vi 
er en stabsfunktion. 

 
 
CL følger op 
 
 
 
 
 
 
CL 

3 Branding Hvor stort er kendskabet til FI? Kendte fordi vi har 
optrådt i forskellig sammenhæng. Idrætssamvirker 
er svært. Kendskab via specialforbundene. Kan kun 
blive kendte gennem medierne, fx. et projekt der 
kan opnå omtale.  
Får god promovering via sportslørdag. 
Pressemeddelelser på vores handlinger, fast 
procedure at når vi giver tilskud til et projekt så 
udsender vi en pressemeddelelse på det ikke 
mindst til lokalredaktionerne og ugeaviserne. 
Email database på alle klubber i 
medlemsorganisationerne. 
Gå hjem møder ikke kun i samarbejde med 
kommunen, men kunne også være i samarbejde 
med andre samarbejdspartners forbund, DGI, SIKO 
ol. Vi skal finde emner til møder. Arrangement til 
efteråret. Evt. kombineres med et 
sportsarrangement. Fx. Talentudvikling med fx. 
Peter Bredsdorf kombineret med en håndbold kamp 
evt. i samarbejde med FHF eller idrættens 
samarbejde med bordtennis/badminton. 
Stand til kommune gå hjem møde (også SIKO, 
DGI), tilmeldingsmulighed via vores hjemmeside 
frames, logo. JC kontakter Vivian fritidsafdelingen. 
Facebook profil. 
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CL 



DIF inviteres til bestyrelsesmøde til efteråret. 

4 Sponsorstrategi Kobling mellem sponsorer og vores medlemmer. 
Deltagerliste rep. mødet fremsendes. 
Skal sponsorer tilbydes adgang til at få stand på 
vores gå hjem møder. Eller inviteres til vores 
bestyrelsesmøder, hvordan får vi fælles succes. 
VIP database til sponsorer og beslutningstagere der 
har fælles interesser, skal sikres yderligere 
påvirkning. 
Vi skal være bedre til at fortælle de små historier på 
vores hjemmeside. 
Oplæg fra mediebureau fremsendes. 
Nyhedsmail 49% der har åbnet seneste. 
De 4 vi har inde skal supportes nu. 
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5 Visuel identitet Roll up banner skal hjemskaffes fra Tommerup. 
Påklædning (logo), Gaveæsker, Visitkort (CL), 
oplæg til næste gang ved BN 
Mailadresser til bestyrelsen 

 
BN 
BN 
LR/CL 

6 Næste møde 25/6 kl. 17.00 på kontoret. 
2 forslag til emner til kommende møder: 
Hvor langt og med hvem vil vi gå i samarbejdet med 
vores mulige samarbejdspartners. (august) 
Ageren i forhold til idrætspolitiske spørgsmål 
(september). 

 

Mødet slut 18.05 


