
 

Referat – Fynske Idrætsforbund 
Mødegruppe: Bestyrelsen  

Dato 01-11-2012 kl. 17.00 

Sted FI kontoret 

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: 06-11-2012 

Referat udsendes senest: 07-11-2012 

Status Udkast v. 1 

Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Ansvarlig 

1 Godkendelse af referat 

fra sidste møde 

Godkendt  

2 Orientering fra formanden Møde med Niels Nygaard 30/10, godt møde med 
muligheder for et kommende samarbejde. 
JC deltog i OTKs jubilæums reception og skal til 
Fjordagers jubilæums reception i morgen.  
Udvikling Fyn Sport og Event er i positiv udvikling. 

 

3 Orientering fra 

kassereren 

Balance udsendt, der mangler betaling fra nye 
medlemmer: dart, triathlon, klatrer og et par af de 
gamle: ridning, rugby og ski, CL rykker dem.  
Udsend liste med medlemmer samt oversigt over de 
forbund der ikke er medlemmer endnu. 
Servicering af sponsorer - opfølgning. 
Kørsels afregning skal være afleveret senest 15/12. 
Kørsel udover bygrænsen godtgøres. 
Skattefri godtgørelser vi følger de gældende satser 
for telefoni.  

 
 
CL 
 
CL 
CL 
 
Alle 

4 Orientering fra øvrige Vi har stand til foredraget 8/11 med en lille folder og 
sponsorreklame. 
BN tilmeldt idrætslederakademi overbygning. 
Beklædning send jakke størrelser til BN. 
Idrætsmøde 27/11 kl. 17.00 i Ringe. 
Initiativprisen CL orienterede om muligheder og 
undersøger videre med konkret kandidat. 
Baggrunds info til JC til på mandag. 
Praktikant der arbejdes videre med det, og hun 
inviteres med til næste bestyrelsesmøde.  

 
 
 
 
 
CL 
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5 Orientering fra udvalgene Mødeaktivitet ifm. Stige Ø projektet.   

6 Behandling af 

puljeansøgning 

Højby: tilskud til airtrack - støtte 10.000 bevilliget 
Roning: tilskud til både - støtte 25.000 bevilliget 
Odense sejlklub: tilskud til båd - 6.500 bevilliget 
Der skal planlægges følgearangementer for at få PR 
ved overrækkelsen af alle projekter. Huskeliste til 
sådanne arrangementer laves. 

 
 
 
 
BN/LR og CL 
laver 

7 Næste møde 19/12 CL undersøger sted CL 

8 Eventuelt Roll ups de gamle skal fremskaffes, og vi får lavet et 
nyt med facts til på torsdag. 

BN/LR og CL 
aftaler 
imorgen. 

Mødet slut 19.05 


