
 

Referat – Fynske Idrætsforbund 
Mødegruppe: Bestyrelsen  

Dato 18-11-2014 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. 

Afbud  

Referent CL 

Referatudkast godkendes senest: 20-11-2014 

Referat udsendes senest: 24-11-2014 

Status Udkast v. 1 

Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Ansvarlig 

1 Godkendelse af referat 

fra sidste møde 

Godkendt, tyrkfejl rettet  

2 Orientering fra formanden Sportslørdag flyttet til 24/1. Kandidater til årets 
sportsnavn og årets fund er ved at blive fundet. 
Danskernes idrætspris i forbindelse med Sports 2014 i 
Herning - SG-huset blev den fynske kandidat efter en 
udvælgelses proces hos DR P4 Fyn. 
JC har været til styregruppemøde i Udvikling Fyn Sport 
Event. Der er udskilt nogle dele; HCA maraton, Fyn 
rundt og City Games. Broløbet har medført et fortsat 
samarbejde mellem OGF og HCA maraton om et årligt 
løb. 
Det er ikke lykkes at finde et fælles møde med 
Søsports gruppen. Forstadspuljen er søgt, dog ikke til 
et rostadion, men til et aktivitets center på Stige Ø.  
Det er bestyrelsens indstilling at der afholdes et møde 
når svaret fra Forstadspuljen er kommet, det er det nye 
projekt der skal mødes om. Tilbud om møde mellem 
Søsportsgruppen og bestyrelsen. 
Initiativpris - der er modtaget to indstillinger, 3 
kandidater blev nomineret. 
Fyraftensmøde gik fint og blev gratis. 
Skovsøløbet - evalueringsmøde afholdt, økonomien er 
ikke færdigopgjort, hvis der er opbakning afvikles løbet 
9/9 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JC 
 
 
 
 
 
AN og CL 

3 Orientering fra 

kassereren 

Status udsendt ingen kommentarer.  
Budget udsendt, indtægter og udgifter skønnet ud fra 
årets tal. Ledertræf midler for 2015 foreslås overført til 
Skovsøløbet 2015. 
Udgifter nedjusteret. Der skal ses på økonomien i 
helhed ved en kommende lejlighed. 
Endeligt budget sidst i januar. Hvis der er nogle 
kommentarer sendes de på bestyrelsesmailen. 
Telefonpenge til frivillige fortsættes og udbetales. 
Det skal undersøges om forsikringen kræver alarm er 
det ikke tilfældet skal vi ikke have en. 

 
 
 
 
 
 
 
 
AN 

4 Orientering fra øvrige IK: brev fra kulturregionen der fortsætter med at 
administrere. Derfor ser midlerne ud til at være sikret. 
CL: Sportslørdag – arbejder pt intenst med 

 
 



invitationslisten og receptionen. Sportscentrum – kører 
efter planen, CL er med i enarbejdsgruppe der skal 
lave et skolekoncept, så skolerne kan komme ind når 
stedet åbner. Har deltaget i IFF møde – Svendborg er 
blevet aktive, mens Kerteminde efter omorganisering 
ikke længere har en fritidschef. 
LR: mulig formand for TV2 Fyns repræsentantskab. 

5 Orientering fra udvalgene -  

6 Behandling af 

puljeansøgning 

Nyborg sejlklub: Ansøgning imødekommes indenfor 
8895, regnskab udbedes. 
Fyns svæveflyveklub: Bevilliges 10.000 
Speedway ansøgning fra 2013 - det meddeles at hvis 
ikke projektet er iværksat inden årsskiftet bortfalder 
tilsagnet. 

 

7 Næste møde Spisning palæet kl. 18.30, 3/12? alternativt 10/12, LR 
tjekker dato med AN. Enighed om 3 retters menu. 
Carsten doodler uge 4 og 5 til næste møde. 

LR 
 
CL 

8 Eventuelt Repræsentantskabsmøde 11/3 foreløbigt sted fyrtårn 
Tommerup. 
OH har været til ekstraordinært budgetmøde i DIF med 
matchfixing på programmet. DIFs indtægtsgrundlag 
mindsker  da der spilles mindre Lotto. 
DIF kongres: CLs deltagelse bevilliget. 

CL 

Mødet slut 20.25 


