
 

Referat – Fynske Idrætsforbund 
Mødegruppe: Bestyrelsen  

Dato 28-01-2014 kl. 18.00 

Sted FI kontoret 

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

Gæst Thomas Kaa (TK) 

Afbud  

Referent CL 

Referatudkast godkendes 
senest: 

31-01-2014 

Referat udsendes senest: 01-02-2014 

Status Udkast v. 1 

Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Ansvarlig 

1 Godkendelse af 

referat  

Godkendt  

2 Orientering fra 

formanden 

Overrakt Check til OK Melfar ifm. julemandsløb 
Nytårskur ved Udvikling Fyn 7/1 
DBU Fyns rep. møde 17/1 
Henv. fra Jørgen Raaen vedr. fortsat repræsentant i 
friluftsrådets bruger råd. FI bakker op.  Hvem der skal sidde i 
bruger rådet er ikke udpeget endnu, CL kontakter Dansk 
Orienterings Forbund for deres støtte. 
Deltager 6/2 i Fyns sejlunions årsmøde. 
Folkeoplysningsområdet flytter forvaltning skrivelse udsendt, 
CL rundsender skrivelsen med referatet. 
Invitation til rådgivende fritidsudvalgs årsmøde, idrætten stiller 
med 3 medlemmer - FI, DGI og Firma. 
IK, BN og JC deltager i mødet IK og BN indstilles som medlem 
og suppleant, hvem der er hvad afklares efter at have talt med 
DGI. CL tilmelder til mødet 

 
 
 
 
 
CL 
 
 
 
CL 
 
 
 
 
CL  

3 Orientering fra 

kassereren 

Regnskabet gennemgået enkelt rettelse vedr. frivillige ledere. 
besluttet at strege sundhed og klublederkurser under 
hensættelser. 10.000 for meget hensat i projektmidler, føres 
tilbage til projektpuljen. I øvrigt blev regnskabet godkendt. 
Budget 2014 revideret lidt i forhold til seneste møde, gennem-
gået og drøftet. Sponsorindtægten nedjusteres til 40.000. 
Spørgsmål vedr. deadlines for ansøgning, er ikke udsendt 
endnu. IK rykker for det. 

 
 
 
 
 
 
 
IK 

4 Orientering fra 

øvrige 

IK: Idrætspolitisk arbejdsgruppe møde  
CL: Arbejdet en del med nyheder, 2 nyhedsbreve udsendt, 
daglige FB opdateringer primært DIF, fritidsafdeling og DGI 
nyheder, vi har ca. 20 der er på vores FB side hver dag, ca. 10 
på hjemmesiden, oppe på 40 likes.  
Bowling projekt og sport study, ikke aktuelle pt. 
Deltaget i DIFs udviklingskonf. vedr. idræt og den nye 
skolereform. 
Odense Kommunes frivilligheds kick off 
Startet hverve kampagne 2014 
Opdateret mailadresser efter kv13 
5/3 skoleidrætten CL og BN deltager, CL videresender 
indbydelsen til BN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 



12/4 check overrækkelse og standerhejsning Strømmen. CL 
spørger til tidspunkt, JC kan godt.  
CL tilretter hjemmesiden med Repræsentantskabsmøde 
referaterne og bestyrelsessiden. 
LR: har været til TV2 Fyns jubilæum, vi skal til at fodre dem 
med vores nyheder. 
OH 2 årsmøder i nærmeste fremtid, Idræts rådene i regionen 
og DBU. 
BN: Sponsormøde med Spar Nord, arbejder pt. med en ny 
bank møde i morgen. LR følger op på Carlsberg.  

 
CL/JC 
CL 
 
 
 
 
 
 
BN/LR 

5 Orientering fra 

udvalgene 

Søsportscentret ved Bjarne Kongstad og Svend Conrad har 
skrevet brev til Fynsværket. 

 

 Evaluering af 

sportslørdag 

Flot arrangement. Kunne godt spare en person til 
prisoverrækkelsen. Man kunne godt gøre mere for at 
synliggøre mestrene. 
Information finde online info om hvad der sker, forslag at sætte 
hjemmeside op, med historiske data, CL vil gerne lave 
indholdet. 
Ide med kort fra FI til mestrene/deres klubber. 
Lidt uklar kommunikation vedr. opvisninger og VIP billetter. 
 

 

 Støtte til 

foreningsværkste

det 

Forespørgsel fra SIKO om vi vil støtte foreningsværkstedet 
med 10.000, SIKO og Odense Kommune vil hver betale 
50.000. I givet fald skulle vi også bidrage med et værksted i 
bestyrelses service. 
Sympati for ideen, men der var enighed om, at det er et 
Odense projekt og FI dækker hele Fyn, desuden er det en 
økonomisk prioritering. JC kontakter Poul Bülow, SIKO med 
vores svar. 

 
 
 
 
 
 
JC 

6 Behandling af 

puljeansøgning 

Ansøgning fra Kerteminde Vandski vedr. støtte til talents 
træningslejr i USA. Der bevilliges 4800 til betaling for 
skiskolen. 

 

7 Rep. møde og 

lederpriser 

CL udsender adresse på Ullerslev. JC laver beretning udkast 
udsendes. Valg: JC, JR og IK. 
CL laver indkaldelse, CL tjekker Lars H vedr. suppleant og Kurt 
Madsen som bestyrelses suppleant. 
Forplejning til mødet blev aftalt. 

 

9 Næste møde 27/2 kl. 19.00 kaffemøde.  

10 Eventuelt TK orienterede om planerne for kampsportscentrum sammen 
med Sportscentrum på Thorslundsvej. Planen er at der bliver 
indflytning primo 2015. 

 

Mødet slut 20.55 


