
 

Referat – Fynske Idrætsforbund 
Mødegruppe: Bestyrelsen  

Dato 02-03-2016 kl. 18.00 

Sted FI kontoret 

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

Afbud Ib Ketelsen (IK), 

Referent CL 

Referatudkast 
godkendes senest: 

04-03-2016 

Referat udsendes 
senest: 

07-03-2016 

Status Udkast v. 1 

Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Ansvarlig 

1 Referat Godkendt  

2 Formanden Ole Ingemann fra Fyns Sejlunion interesseret i miljøudvalget, CL 
melder videre til Svend. 
Møde med DGI vedr. fælles interesseområder og 
samarbejdsmuligheder. DGI har repræsentation i friluftsrådet, 
vedkommende kunne måske være et emne til miljøudvalget. 
Fremtiden for IFF blev også drøftet. 
Årsmøde i FTU, ny formand Kai Holm. 
16/3 medlemsmøde i rådgivende fritidsudvalg. Ansøgningsfrist 13. 
maj. 
Intet nyt vedr. OIK 

 

3 Kassereren Revision foretaget. Drøftelse vedr. opbevaring af gave vin hjemme 
og hvem der får dem. Regnskabet er udsendt.  
AS og CL har været i Middelfart Sparekasse for fortsættelse af 
sponsorater, hvilket blev aftalen for yderligere 2 år. Aftalen en nu 
kommet på skrift og filialdirektøren kommer og overrækker checken 
til årsmødet. 
LR har kontakt med Carlsberg vedr. den mandlige lederpris. 

 
 
 
 
 
 
LR 

4 Øvrige Bernt: BN deltager i skoleidrættens årsmøde i Ullerslev. Der er 
kommet oversigt over anlægsprojekter i Odense Kommune ligger 
på kommunens hjemmeside BN sender linket. 
LR holdt møde med Westsport vedr. hjemmeside, og betaling af 
denne. Pris for ny hjemmeside 6-8.000. SIKO ny hjemmeside med 
hjælp af praktikant. 
OH DBU Fyn har konstitueret sig, udsigt til lille medlemsstigning, 
Langelandsprojekt for flygtninge på Langeland har fået en del 
pressedækning. OH tager til valgmøde for idrætsråd i region 
Syddanmark. 
AN: Skovsøløbet planlægning kører næste møde 15/3. 
Der skal iværksættes noget ungdomsarbejde fra efteråret. Der skal 
arbejdes videre med sejlunionen og et evt. projekt for ungdom. 
Repræsentantskabsmøde gennemgået. 

 
 

5 Udvalg -  

6 Evt. -  

7 Næste møde Tirsdag d. 19/4 kl. 18.00  

Mødet slut 19.40 


