
 

Referat – Fynske Idrætsforbund 
Mødegruppe: Bestyrelsen  

Dato 11-11-2015 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: 

16-11-15 

Referat udsendes senest: 16-11-15 

Status Udkast v. 1 

Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Ansvarli
g 

1 Godkendelse af 

referat fra sidste 

møde 

Godkendt m. mindre justering  

2 Orientering fra 

formanden 

Årets sportsnavn der er fundet 10 nominerede. Der har været 
en del usikkerhed vedr. Sportslørdag, Receptionen fastholdes, 
men der bliver egenbetaling for alle andre end mestre og 
jubilarer. Økonomien er anstrengt, sponsorer søges fortsat.  
Initiativ pris deadline for indstillinger 1/12, der var modtaget en 
indstilling som blev vendt.  
AS og JC holdt MUS samtale med CL 2/11. Det er aftalt til 
næste møde kommer CL med et oplæg til hvordan der kommer 
mere aktivitet vedr. flere medlemmer og mere 
ungdomsarbejde. Nye kommunikationsformer. 
JCs afløser i HCA marathon skal overvejes og et konkret emne 
blev drøftet.. 
Sport Event Fyn kører igen og får nye arrangementer. 
Søsportscentret blev nedlagt på ekstraordinært møde der 
forløb fint. 

 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
 
 
 
Alle 

3 Orientering fra 

kassereren 

Budgetforslag omdelt. Midlerne hensat under miljøprojekt var 
tænkt til Søsportscenter overføres til anden virksomhed. 
Pengene fra Søsportscentret konto føres separat. Der skal 
afsættes et beløb til Skovsøløbet. Hensættelse vedr. nye 
initiativer fastholdes. 
AS tilretter og udsender, kommentarer og vedtagelse på næste 
møde. 

 
 
 
 
 
 
AS 

4 Orientering fra 

øvrige 

IK: skal være dirigent på DBUFyns årsmøde. 
BN: Firmaidrætten har tabt penge på Mandehørm.  

 

5 Orientering fra 

udvalgene 

-  

6 Behandling af 

puljeansøgning 

Kommissorium til puljerne oplæg udsendt og med en mindre 
ændring til spræng rammerne blev de godkendt. 
Beachvolley og fodbold er blevet oplyst om at de har til 
årsskiftet at afregne ellers bortfalder bevillingen. 

CL 
tilretter 
og 
publicerer 

7 Næste møde 9/12 kl. 18.00   

8 Eventuelt Repræsentantskabsmøde besluttet til 9/3 kl. 18.00, CL finder 
sted. 
BN præsenterede jakker. 

CL 

Mødet slut 19.45 


