
 

Referat – Fynske Idrætsforbund 
Mødegruppe: Bestyrelsen  

Dato 19-08-2015 kl. 18.00 

Sted FI kontoret 

Deltagere John Christensen (JC), Ib Ketelsen (IK), Leif Rasmussen (LR), 
Johnny Rusbjerg (JR), og Carsten Lausten (CL). Ansvarlige 
benævnes med initialer. 

Afbud Bernt Nielsen (BN), Annie Nielsen (AN), Ole Hansen (OH), 

Referent CL 

Referatudkast godkendes senest: 21-08-2015 

Referat udsendes senest: 24-08-2015 

Status Udkast v. 1 

Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Ansvarlig 

1 Godkendelse af referat 

fra sidste møde 

Godkendt  

2 Orientering fra formanden Søsportscentret: IK og Svend Conrad havde lavet 
oplæg til ekstra ordinært repræsentantskabsmøde, 
med opløsning af institutionen på dagsordenen. CL 
tilretter og får udsendt. 
Kulturregionen pengene er kommet vi får 308.000 og vi 
får formentlig pengene i denne måned. 
Skovsøløbet kører planmæssigt. 
Trafikofficials honorering møde skal aftales JC rykker. 
Sportscentrum åbningsceremoni forløb vi fint, vi havde  
Check overrækkelse i morgen Kerteminde Sejlklub. 
HCA marathon JC overvejer at stoppe i bestyrelsen, 
det skal overvejes om vi kan finde en afløser. 
DIF ambassadør en ny til det nordlige Fyn skal 
overvejes, Bent Juhler/Vivian kontaktes for mulige 
emner.  
Sport event møde 1/9. 

 
 
CL 

3 Orientering fra 

kassereren 

Kontingenter mgl. 5, der skal rykkes, og følges op på 
nye forbund. 
 

CL 
 

4 Orientering fra øvrige Bolbrodagen check overrækkelse Bristol. LR 
 

5 Orientering fra udvalgene -  

6 Behandling af 

puljeansøgning 

ØBK ansøgning om SUP paddels, da projektet ikke er 
nyt gives der afslag. CL formulerer en afslags skrivelse 
og sender rundt til kommentering. 
OB Bordtennis ansøgning om tilskud om deltagelse i 
ungdoms EM: Det er et godt initiativ, men det falder 
udenfor vores rammer for mulighed for støtte. CL laver 
udkast. 
 
Kommissoriet og ansøgningsskema til puljerne sættes 
på dagsordenen på næste møde. 

 
CL 
 
 
 
CL 
 
 
CL 

7 Næste møde Onsdag d. 30/9 kl. 18.00  

8 Eventuelt CL kontakter BN vedr. vindjakke ell. lign. Tages på 
næste møde. 
IK trækker sig fra bloddonorerne, hvis nogen kender 
nogen interesseret hører IK gerne. 

CL/BN 

Mødet slut 19.55 


