
 

Referat – Fynske Idrætsforbund 
Mødegruppe: Bestyrelsen  

Dato 19-04-2016 kl. 18.00 

Sted FI kontoret 

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

Afbud Leif Rasmussen (LR), 

Referent CL 

Referatudkast godkendes 
senest: 

22-04-2016 

Referat udsendes senest: 25-04-2016 

Status Udkast v. 1 

Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Ansvarlig 

1 Referat Godkendt  

2 Formanden Været til møde i styregruppen for Sportslørdag, årets udgave 
kom ud med underskud på 120.000. Forslag til fordeling 
mellem de gamle arrangører. Vi kan ikke gå med til at dække 
underskuddet. Underskuddet 10.000 overføres til næste år. 
Sponsorat for at få det til at hænge sammen til næste år. Alle 
kommuner med til næste år.  Drøftelse vedr. DGI Fyn og 
Firmaidrætten skal spørges vedr. deltagelse, JC taler med 
GItte Tinning, DGI - BN med firmaidrætten. Orientering vedr. 
overvejelser om revidering af koncept.  
Møde med Odense Q Odense nye kvindefodbold samarbejde, 
deres formand Henrik Andersen fortalte om deres planer, med 
et nyt setup inkluderende et fodbold event der skal gøre 
klubben selv finansiering.  
Deltager 2/5 i FHF årsmøde, 25/4 årsmøde i DAI IK deltager. 
Der er kommet notat vedr. møde med DGI, CL rundsender. 
Bolbro dagen  

 
 
 
 
 
 
JC 
 
 
 
 
 
 
 
CL 

3 Kassereren Status udsendt, kontingent opkrævet 20 har betalt.   
 

4 Øvrige IK - DGIs årsmøde langt pga. vedtægtsændringer. 
Rådgivende fritidsudvalg, godt fremmøde, pengene kan 
forventes til juni. 
BN - Skoleidrættens årsmøde. Får skabt meget for lidt. Ros for 
samarbejde med FI. Været til formandsmøde hos firmaidrætten 
Lokale udfordringer hos firmaidrætten i Odense. 
OH - deltager i DIFs årsmøde. 
Medlemstal fra DBU Fyn passer ikke med de tal OH har fået, 
CL tjekker op på det. 
CL - 3 nye medlemmer. Deltaget i SIKOs årsmøde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
 

5 Udvalg   
 
 

 Puljeansøgninger Odense Kajakklub - Ansøgning til K4 kajak. Det falder udenfor 
vores koncept. CL svarer. 
Thurø Sejlklub - Ansøgning til optimist støtte 7-9 årige. JC 
tager en snak med Fynskredsen vedr. et opfølgende projekt for 
de krabbeklubber FI har støttet de seneste år. JC svarer 
klubben. 
Tri klubberne på Fyn - Ansøgning til støtte til 

 
CL 
JC 
 
 
 
CL 



multisportsfestival. Børn og unge og handikap ligger indenfor 
hvad vi kan støtte. Dette skal specificeres og budgettet skal 
skærpes, og vi kan evt. være med på en underskudsgaranti. 
CL kontakter OTK for at få yderligere oplysninger. 

 
 
 
 

6 Evt. Sponsorat Carlsberg LR følger op. 
IK: brug af nyhedsbrev til aktiviteter ang. kulturregion ol. 
enighed om det er ok. 

LR 

7 Næste møde 23/5 kl. 18.00  

Mødet slut 19.50 


