
 

 

 

 

 

 

Vi samler idrætten på Fyn… 

 

Referat – Fynske Idrætsforbund 
Mødegruppe: Bestyrelsen  

Dato 26-08-2013 kl. 18.00 

Sted FI kontoret 

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

Afbud Leif Rasmussen (LR) 

Referent CL 

Referatudkast godkendes senest: 30-08-2013 

Referat udsendes senest: 31-08-2013 

Status Udkast v. 1 

Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Ansvarlig 

 Anita Faros fortalte om 
resultaterne fra sin praktik 
periode hos FI 

Opgaven udsendes elektronisk CL 

1 Godkendelse af referat 

fra sidste møde 

Godkendt  

2 Orientering fra formanden John afleveret check hos Kerteminde vandski,  
JC har deltaget i Erik Mogensens fødselsdag,  
Sportslørdag bliver på same måde som sidste år, dog 
mere plads til opvisning i hal 1, Receptionen skal 
justeres, de andre deltagende kommuner skal 
markedsføre det mere i forhold til deres borgere.  
1. spadestik til Odense cykelbane foretaget 28/6. 
Odense Kommunes eliteidrætsudvalg er lukket, i stedet 
er der nedsat et rådgivende udvalg, John undersøger 
om der er noget skriftligt materiale der kan udsendes. 
SIKO inviterer til valgmøde på torsdag. 
DIF ambassadører der er indkaldt til første seminar 6-
7/9. Der skal være 15 ambassadører. 
Fyraftensmøde med Erik Nielsen 12/9. Der indrykkes 
annonce i Ugeavisen. Indbydelsen udsendes også til 
alle kommuners kultur og fritid. 
Fritidsafdelingen møde vedr. situationen i 
fritidsafdelingen 12/9 8.30-10.00. 
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3 Orientering fra 

kassereren 

Penge fra kulturregionen men ikke Sport Event. 
Alle kontingenter er i hus. 
Alle annonce kr. er i hus, dog skal der styr på 
Carlsberg. 
AL bank har varslet stop, uenighed om sidste rate. 
Balance udsendt ingen kommentarer. 
Sponsorudvalg - plan klar til næste møde. 
 

 
 
LR 
 
AN 
 
LR,BN og 
CL 

4 Orientering fra øvrige IK: Overrakt check til Troense og Thurø. Rådgivende 
fritidsudvalg vi skal have valgt en ny person for en 4. 
årig periode, på dagsordenen til næste møde. 
Kulturregion Fyn. 
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CL:  Skoleprojekt JC og CL har været inde i dialog 
desangående. 
I samarbejde med roklubben udbydes kurset 
Teencoach 5-6/11. 
Vores Facebook side har brug for likes, så alle med FB 
profil bedes like Fynske Idrætsforbund. 
CL har overrakt check til Fortuna Odense, var i 
lokalavisen. 
CL har efter ferien været i kontakt med 
udviklingskonsulenter, kommuner, skoleidræt mm. For 
at gøre opmærksom på vi er interesseret i at medvirke i 
projekter. 
Storms Pakhus som idrætshus? CL har deltaget i 
møde og i samarbejde med SIKO fundet mulige 
intressenter. 
Nyhedsbrev udsendt. 
BN: Projekt kompetence udvikling har haft møde med 
formanden for Fjordager. 

 
 
 
 
Alle 

5 Orientering fra udvalgene -  

6 Behandling af 

puljeansøgning 

Ansøgning fra Fjelsted Speedway på midler til maskine 
der skal stilles til rådighed for mindrebemidlede. Der 
bevilliges 7.000 under forudsætning af gyldig 
dokumentation. 

CL 

 Repmøde og lederpriser Rep møde planlægges 3-13/3 dog ikke onsdag i 
Vissenbjerg. 
Lederpriser og initiativpris udsendes med næste 
nyhedsbrev. 

 

7 Næste møde  Tirsdag d. 8/10 kl. 18.00  

8 Eventuelt -  

Mødet slut 20.20 

 


