
 

Referat – Fynske Idrætsforbund 
Mødegruppe: Bestyrelsen  

Dato 28-09-2016 kl. 18.00 

Sted FI kontoret 

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

Afbud Ole Hansen (OH), 

Referent CL 

Referatudkast 
godkendes senest: 

01-10-2016 

Referat udsendes 
senest: 

03-102016 

Status Udkast v. 1 

Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Ansv
arlig 

1 Referat Godkendt  

2 Formanden Skovsøløbet blev desværre aflyst pga for få tilmeldinger. Nyt møde vedr. 
løb 2017 d. 3/10. 
Møde Sport Event Fyn, går godt med at tiltrække events, desværre ikke 
længere horse show.  
I morgen møde i Sportslørdag styregruppen. Fynske Bank sponsor, der 
indstifter en ny pris. 
Doping arrangement sammen med Elitesekretariatet og SIKO 23/11 kl. 
16.00 Trefor Park fyraftensmøde. 

 

3 Kassereren Regnskab er udsendt, mgl. 3 kontingenter. Strategiske overvejelser over 
hvilken retning vi skal. 
Hos DAI Syddanmark er der sket en del, hele regionsledelsen er gået og 
AS er gået fra forbunds ledelsen. Baggrunden er uoverensstemmelse 
internt i forbundet. Annie er nu medlem af KFUM. 
Der er nu nogle klubber der ikke længere ønsker at være medlem af 
DAI, der skal findes en løsning så de stadig er medlem af DIF (og 
dermed FI), muligvis også KFUM? Vi vil gerne finde en løsning, og stiller 
lokale til rådighed, hvis der er brug for det. 

 

4 Øvrige BN: Det kniber med deltagere til mandehørm. 
IK: Er i styregruppe vedr. kultur laboratorium, idrætten skal med der er 
etableret kontakt til DIF. 
Initiativpris formulering er den rigtige, CL sender indstillingen. 
Kandidater til årets pris se på danskernes idrætspris hjemmeside.  

 
 
 
CL 

5 Udvalg   

6 FIs fremtidige 

ledelse 

Årets Sportsnavn komite snart aktuelt med et møde, hvor der er en der 
skal med. IK opfordrede JR og BN til at tage over på nogle af de 
generelle poster. JR og BN snakker om det. 
Emner til bestyrelse søges. 
Årsmøde 8/3 kl. 18.00 Korup Idrætscenter, CL tjekker 
Desuden overveje, hvorfor er vi her og hvad vil vi? 

 
 
JR/BN 
 
 
CL 

7       Evt. Husk tilmelding til Fyraftensmøde 3/11 
CL havde lavet oversigt om hidtidige og mulige fremtidige 
samarbejdsrelationer.  

 

8     Næste møde 24/10 2016 kl. 18.00  
Suppleanter og udvalgsrepræsentanter inviteres med til de kommende 
møder. 
Fremtidig struktur skal fremgå af dagsordenen på næste møde, der skal 
nedsættes et strukturudvalg. 

CL 

Mødet slut kl. 19.55 


