
 

Referat – Fynske Idrætsforbund 
Mødegruppe: Bestyrelsen  

Dato 30-09-2015 kl. 18.00 

Sted FI kontoret 

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

Afbud  

Referent CL 

Referatudkast godkendes senest: 02-10-2015 

Referat udsendes senest: 05-10-2015 

Status Udkast v. 1 

Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Ansvarlig 

1 Godkendelse af referat 

fra sidste møde 

Godkendt  

2 Orientering fra formanden Kerteminde sejlklub check overrækkelse til pirat/krabbe 
klub for 5-7 årige. 
Været til reception på den Indonesiske ambassade i 
anledning af Indonesiens 70 års jubilæum. 
Sportslørdag samtlige fynske kommuner (- Ærø) er nu 
med, lidt andre udfordringer er opstået, der kommer 
afklaring i næste uge. 
Møde med Udvikling Fyn og Odense Kommune vedr. 
økonomien i Trafikofficials. Vi kan godt få dækket nogle 
omkostninger og kan få et fast beløb 5000,- pr. år. 
Enighed om at prøve et år, og evaluere samme tid 
næste år. CL laver ansøgning. 
Søsportscentret ekstraordinært repræsentantskabs-
møde i næste uge. IK dirigent. CL får styr på 
stemmeberettigede. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 

3 Orientering fra 

kassereren 

Regnskab udsendt. Penge fra kulturregionen modtaget. 
Der mangler fortsat 4 kontingentbetalere. 
Kørselsbilag laves. 

 
CL 
 

4 Orientering fra øvrige Skovsøløbet gik fint. OUH P afdelinger inddraget, og 
sendte førstehjælp, og er med til næste år. Løb til 
næste år 9. september. 
BN firmaidrætten konsulent har sagt op og mindre 
deltagere til arrangement. SIKO færre der ønsker at 
sælge sportslotteri. 
IK - Redegørelser til kulturregionen. Info udsendt om 
pulje til alternative projekter. Lægges på hjemmeside 
og FB. 
LR - hilsen fra tennis med tak for støtten. Vi fik fin 
omtale i talerne.  
OH - Fokus på arbejde med flygtninge på Langeland. 
CL - IFF med ringe kommune deltagelse.  
Opgave fra sidste møde at præsentere muligt overtøj, 
forslag blev runddelt. Jakke blev besluttet, BN tager 
dem med til næste møde til prøve hvorefter der trykkes 
logo på. BN kommer med en god pris. 
Odense Kommunes Fritidspolitik er sendt i høring.  
Sportslørdag priser, kommer i nyhedsbrev. 

 
 
 
 
 
 
 
CL 



Fyraftensmøde 5. november med Henrik Lehmann. 

5 Orientering fra udvalgene -  

6 Behandling af 

puljeansøgning 

Ingen 
Kommissorium drøftet, CL udsender udkast til begge 
puljer. 

 
CL 

7 Næste møde 11/11 kl. 18.00  

8 Eventuelt   

Mødet slut 20.15 


