
 

Referat – Fynske Idrætsforbund 
Mødegruppe: Bestyrelsen  

Dato 27-11-2013 kl. 18.00 

Sted Kok og Vin 

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

Afbud  

Referent CL 

Referatudkast godkendes senest: 2-12-2012 

Referat udsendes senest: 3-12-2012 

Status Udkast v. 1 

Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Ansv
arlig 

1 Godkendelse af referat 

fra sidste møde 

-  

2 Orientering fra formanden Deltaget i Søren Damgårds 40 års jubilæum. 
DGI Fyns formand Gitte Madsens 50 års fødselsdag. 
Deltaget i møde vedr. frivilligheds chartret på rådhuset. 
Sportslørdag forberedelserne er i fuld gang, årets 
sportsnavn nomineringerne er fundet, der er fundet 4 til 
årets fund.  
Børn og Unge afdelingen omstruktureres fuldstændigt, til 3 
regioner. Idrætten og Folkeoplysningen vil blive under en 
slags stabsfunktion. Ændringerne skal træde i kraft 1/4. 
Idrætten kunne også flyttes over i by og kultur.  

 

3 Orientering fra 

kassereren 

Budgetforslag omdelt. 
Principper drøftet herunder Sportslørdag, Rostadion 
projektet,  
Beslutning vedr. omkostningsgodtgørelse for bestyrelsen 
2300 aftalt. 
Status for oktober udsendt. 

 
 

4 Orientering fra øvrige  IK: Stormøde vedr. kulturaftalen. Ikke noget på skrift endnu. 
OH: Poul Henning Andersen stopper i DBUFyn bestyrelsen. 
LR: Hængeparti vedr. sponsorarbejdet ikke mindst bank, 
formiddags møde i nærmeste fremtid. Huske i nyhedsbrev 
at nævne TV2 Fyn live.  
CL: BN skaber  kontakt for at få SIKOs maildatabase. 
Teencoach kursus i samarbejde med Odense Roklub 
velgennemført, Deltaget i arbejdsgruppemøde med SIKO, 
DGI og Firmaidrætten der planlægges workshop til foråret, 
har lagt 400 nye mailadresser ind til nyhedsbrevet, arbejder 
med projekt ”basket bevæger byen”. Planlægger en jule 
kampagne 
BN har været til firmaidrætskongres med orientering vedr.  

 
 
 
 
 
BN 

5 Orientering fra udvalgene Stige Ø søgt fondsmidler til forundersøgelse.  

6 Behandling af 

puljeansøgning 

 Odense Beachvolleyklub: Bevilliget 10.000 til bolde med 
videre. 
OSLF svømning: Støtte bevilliges ikke. 
OSLF vandpolo: Vi udbeder yderligere specifikation til 
beslutning vedr. evt. støtte: hvem skal have støtten, alder, 
landskampe samt specifikation af omkostninger. 
Kajakklubben Strømmen: 5.000,- kr. bevilliget 
Nyborg Roklub: Bevilliges ikke på foreliggende grundlag, da 

CL 
følger 
op på 
alle 



vi ikke er helt sikre på ansøgningen, tilbydes 
konsulenthjælp. 
OK Melfar: Bevilliges ikke til 2013 da året næsten er omme, 
men bevilliges 5.400,- kr. til 2014 investering, og meddeles 
de er velkomne til at søge igen om restbeløbet i 2015, 
forudsat de ikke allerede har foretaget investeringen. 
Brdr. Bjørnholt – Svendborg Sund Sejlklub: JC kontakter 
forbundet for en udtalelse. 

7 Initiativprisen 3 nomineringer foretaget. CL laver motiveringer CL 

8 Næste møde 28/1 kl. 18.00  

9 Eventuelt Årsmøde 5/3 i Ullerslev  

Mødet slut  


