
 

Referat – Fynske Idrætsforbund 
Mødegruppe: Bestyrelsen  

Dato 23-05-2016 kl. 18.00 

Sted FI kontoret 

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

Afbud  

Referent CL 

Referatudkast godkendes senest: 25-05-2016 

Referat udsendes senest: 27-05-2016 

Status Udkast v. 1 

Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Ansvarlig 

1 Referat Godkendt  

2 Formanden Motorbanen sendt i høring frem til 16 august. 
Niels Abildtrup 60 år, JC har været forbi med en gave. 
Indkaldelse til dialogmøde vedr. Odense 
civilsamfundsstrategi 7/6. 
Idrætspolitisk Forum Fyn 2/6. 
Sportslørdag opfølgning fra sidst vedr. DGI. De er 
positive og drøfter det på næste bestyrelsesmøde.  
Bernt har talt med Firmaidrætten, BN har lovet at der 
følges op med en officiel forespørgsel, JC tager det 
med. 
Projekt vedr. sejlsport og unge der bygger videre på 
krabbeprojekterne arbejdes der videre på. 
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3 Kassereren Balance udsendt. Der er indbetalt for 36 medlemmer. 
Ansøgning indsendt, tilskud mindsker lidt da 
firmaidrætten har fået flere medlemmer via deres 
erhvervsskole projekt. Skal undersøges hvem der er 
medlemmer om det er erhvervsskolen eller den 
enkelte.  

 
 

4 Øvrige BN: Firmaidrætten i Odense har holdt visionsseminar 
bla. med modernisering 
OH: Årsmøde i DIF. Idrætskonferrence vedr. 
idrætsrådene i 2017. Ny fordelingsnøgle med små 
knaster.  
LR: Carlsberg er svære at få noget ud af. Opfordring til 
at søge Sports fonden. Vestfyn skal prøves og evt. 
Albani. CL laver skriv til Vestfyn og Albani samt 
ansøgning til Carlsberg Sports Fond. Klar til næste 
møde. 
IK: Idrættens fællesråd Fyn midlerne er opbrugt. Møde 
med DGI vedr. reklame for kulturregionens 
arrangementer. Skal blive til samarbejde mellem alle 3 
parter om projektlederuddannelse. DGI vil gerne have 
hjælp til at komme ind i Odense Kommune vedr. 
"bevæg dig for livet". Formentligt møde sidst på åre, 
DGI har bolden. 
CL: Projektmidler special olympics fodbold i 
Svendborg, får deadline. Medaljer skolecykling 
TO fuld gang i rekruttering til Fyen Rundt. 
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Skovsøløbet kører fint. 
Mulige projekter med Opad ell. flygtninge. 

5 Udvalg -  
 
 

6 Evt. E-Sport er i vækst stor festival til Odense og nogle 
klubber har taget det på programmet. OB Bordtennis 
stopper deres elitesatsning. 

 

7 Næste møde Der afsættes dato for møde i juni, 20/6, hvis der er 
behov. August møde 17/8. 

 

Mødet slut kl. 19.55 


