
 

Referat – Fynske Idrætsforbund 
Mødegruppe: Bestyrelsen  

Dato 15-04-2015 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: 17-04-2015 

Referat udsendes senest: 20-04-2015 

Status Udkast v. 1 

Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Ansvarlig 

1 Godkendelse af referat 

fra sidste møde 

Godkendt  

2 Orientering fra formanden Sportslørdag evaluering stort set positiv alle er mere 
eller mindre med også til næste år hvor den foreløbige 
dato er 23/1-2016. 
Repræsentantskabsmøde forløb fint. 
Søsportscentrets forløb også godt, brev udsendt til alle 
medlemsklubber der skal tage stilling til deres interesse 
for projektet.  
Bestyrelsen blev orienteret om Bjarne Kongstad 
bortgang kort før påske, det er et stort tab for 
miljøudvalget og arbejdet med et søsportscenter på 
Stige Ø hvor han har ydet en kæmpe indsats. Vi 
lægger nogle mindeord på hjemmesiden. JC forfatter. 
Møde Rådgivende fritidsudvalg, godt fremmøde vi ved 
ikke hvor mange penge vi får.  
Delt check ud på cykelbanen og til Nyborg Sejlforening. 
26/4 Svendborg Sund Sejlklub CL deltager 
Foreningernes dag møde med kommunen imorgen. 
Trafikkontrollør kursus - hvad skal vi kræve for vores 
administration? Enighed om et forhandlingsoplæg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JC 
 
 
CL 
 
JC/CL 

3 Orientering fra 

kassereren 

Regnskab udsendt, Kontingenter udsendt. 
Redegørelse til kulturregion 
Skovsøløbet budget fremlagt. 

 
 

4 Orientering fra øvrige CL - Sportscentrum er indflytningen i gang åbningsfest 
åbning 20/6 CL og BN? deltager.  
Medlemstallene er på ved at komme ind pilen peger 
mod en mindre nedgang.  
DIF kongressen var spændende og var godt for 
netværket. Det har resulteret i et nyt medlem Cricket 
ved Odense Cricket Club, der er en forening i stor 
udvikling.  
CL har deltaget i SIKOS og DGI Fyns årsmøder. 
Trafikkontrollør skal administrere ordningen. 
 
BN - Deltog i Skoleidrættens rep. møde, positivt flere 
deltagere, FI fremhævet i beretningen for positivt 
samarbejde, god stemning mange initiativer. 
18/5 Skole OL på atletik stadion. Der er god gang i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



skoleprojekterne. 
Været til GF i firmasporten der kæmper med 
medlemstal og økonomi. SIKOs rep. møde udramatisk, 
SIKO har tæt dialog med kommunen. 
 
IK - Været til DAIs Idrætsforum og til DGI Fyns 
årsmøde.  
 
LR - TV2 Fyn nytænker repræsentantskabet, søger nye 
medlemmer med Fyns dækkende aktiviteter.  
På hjemmesiden kan vi godt reklamere for TV2 Fyn, vi 
skal have noget igen. De kører ud, notits til 
nyhedsbrevet om mulighed for TV dækning af fynske 
begivenheder - LR forfatter et indlæg. Inden næste 
møde er der aftalt checkoverrækkelse af Bristols 
check!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LR 
LR/CL 

5 Orientering fra udvalgene -  

6 Behandling af 

puljeansøgning 

Ansøgning modtaget fra Fortuna Odense om støtte til 
boldkanon. 11.000 bevilliget under forudsætning af 
projektet gennemføres inden årets udgang. 

CL 

7 Næste møde 17/6 kl. 18.00  

8 Eventuelt BN og CL kigger på klistermærker med logo. 
OH deltager i DIFs årsmøde for idræts rådene. 

BN/CL 

Mødet slut 20.30 


