
 
 
 
 
 

Referat – Fynske Idrætsforbund 
Mødegruppe: Bestyrelsen  

Dato 02-04-2013 kl. 19.00 

Sted Kontoret 

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

Afbud - 

Fraværende uden afbud - 

Referent CL 

Referatudkast godkendes 
senest: 

05-04-2013 
 

Referat udsendes senest: 03-04-2013 

Status v. 1 

Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Ansvarlig 

1 Godkendelse af referat fra 
sidste møde. 

- . 

2 Orientering fra formanden Særlig velkomst til Ole Hansen der blev valgt på 
repræsentantskabsmødet. 
IK og JC har været til medlemsmøde 19/3 i rådgivende 
fritidsudvalg. Ønskes kobling mellem idræt og kultur fx. i 
forbindelse med events. 
20/3 til møde i Odense Kommunes Eliteidrætsudvalg, bla. 
med udmøntning af støtten. Udvalget foreslås nedlagt og i 
stedet kommer et "advisory board", hvor rådmanden kan 
trække på forskellige kompetencer. Vil være i tættere 
samarbejde med Team Danmark. 
DGIs årsmøde blev en lang affære pga. fusion mellem 
DGI og skytterne.  
Invitation til informations- og dialogmøde 4/4, en del der 
deltager. 
12/4 Anders Berthelsen reception, 60 år JC deltager. 
Sportslørdag kører på som hidtil. 

 

3 Orientering fra kassereren Der skal indkræves kontingenter, listen skal gennemgås AN og CL 

4 Orientering fra øvrige IK arbejdsgruppe der laver oplæg til debataftener ifm 
kommunevalget. Plan bla. møderække med 
konsulenterne i de enkelte organisationer. 
BN har været til møde i udvalg hvor virksomheder og 
idrætten samkører om lederuddannelse til gavn for 
medarbejder, forening og virksomhed. 
JR tværidrætslige projekt er startet. 
CL: Dartprojektet kører og DIF støtter også op, CL deltog i 
SIKOs årsmøde med et fremragende foredrag af Arne 
Nilsson, Møde i IFF, Standerhejsning i Odense Roklub 
med uddeling af støtte, fyraftensmøde 2/5, 
bestyrelsesansvarskursus til efteråret, og møde med 
udviklingskonsulenterne på Fyn.19/4. 

 



5 Orientering fra udvalgene Søsportscentret møde med arkitekt der kom med forslag 
til hvad kunne gøres, til en høj pris. Vil lave en intressent 
analyse hvor miljøorganisationerne indgår, Svend Conrad 
skal kontakte byforvaltningen. Der skal en prof. tovholder 
på og det bør være Odense Kommune. 
VVM redegørelse er kommet, den taler om at et 
kølebassin vil være en brugbar løsning. 
Møde med Fjernvarme Fyn, FV er sat til salg FF kan være 
mulig køber.  

 

6 Repræsentantskabsmøde 
og lederpriser 

Gik fint, fremadrettet adskille spisning og møde. Dug på 
bordet. Bedre forberedelse og præsentation af 
indlægsholderen. 

 

7 Puljeansøgninger 4 ansøgninger: 
OB bordtennis turneringsdeltagelse: 10.000 søgt og 
bevilliget. 
Troense bådelaug ansøgning om nogle boards: 10.000,- 
søgt og bevilliget 
Thurø sejlklub ansøgning vedr. opstart af krabbeklub: 
8.000 søgt og bevilliget. 
VK Kono støtte til Egyptisk træner: 6.000, søgt og 
bevilliget. 
CL meddeler 
 
Der udarbejdes et evalueringsskema som klubberne kan 
bruge fremadrettet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 

8 Næste møde Møder holdes fremadrettet kl. 18.00. 27/5 kl. 18.30  

9 Eventuelt På dagsordenen næste gang: Mødekalender for efteråret.  

Mødet slut  


