
 

Referat – Fynske Idrætsforbund 
Mødegruppe: Bestyrelsen  

Dato 05-04-2016 kl. 19.00 

Sted FI kontoret 

Deltagere Bernt Nielsen (BN), Ib Ketelsen (IK), Annie Stolzenbach (AS), Johnny 
Rusbjerg (JR), Ole Hansen (OH),Thomas Kaa, (TK), Jan Jager (JJ) 
og Carsten Lausten (CL). Ansvarlige benævnes med initialer. 

Afbud Leif Rasmussen (LR), Erik Juhl Mogensen (EJM) 

Referent CL 

Referatudkast godkendes senest: 07-04-2016 

Referat udsendes senest: 10-04-2016 

Status Udkast v. 1 

Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Ansvarlig 

1 Referat Godkendt  

2 Formanden Været i Kerteminde og overrække check til Charlotte 
Laursen modtager af MS prisen. 
DGU kursus i kommunikation med fokus på sociale 
medier. Formandsmøde for den fynske firmaidræt 1/3,  
Møde med CL 10/3, med gensidig orientering, 
kommunikation, finde penge mm. på dagsordenen. 
FB kursus med EJM, LR og CL. Årsmøde rådgivende 
fritidsudvalg. 14/3 styregruppemøde SEF - satse mere 
på de store events. Linked In kursus, 21/3 
repræsentantskabsmøde SIKO, 28/3 GF Firmaidrætten 
- gik ok, ved at komme styr på det igen,  
Fremadrettet lægges referater ol. i dropbox - FI gruppe. 
Plan om kaffemøde med DGI Fyn - fremadrettet også 
DIF. 
Tilmeldt DGI gratis kursus i bestyrelsesseminar, BN 
anbefalede at abonnere på DGIs nyhedsbreve, bla. 
med kursustilbud. 

 

3 Kasseren Regnskab i Conventus basis - der er noget billigere 
end det gamle regnskabssystem. Kulturregions 
ansøgning skal snart ind. TO bevilling på 5000,- kr. 
Fremadrettet sættes AS cc på ansøgninger. CL 
snakker med Jeanette om 2016 pengene.  
Skovsøløbet planlægges til 27/9 og gennemføres selv 
med få tilmeldte.  
Der skal laves nyt budget udfra ny strategi.Der er 
fortsat ikke modtaget faktura for bestyrelsesseminaret. 
Der er kommet kontingent fra 25 medlemmer. 
Hjemmesiden skal moderniseres - som vi skal kigge 
på. 

 
 
 
CL 
 
 
 
 
 
 
LR/CL/BN 

4 Øvrige OH: DBU Fyns årsmøde - stille og roligt, tingene er 
afstemt på forhånd. Fodbold fokus på SDU. 
IK: Udramatisk årsmøde i rådgivende fritidsudvalg - 
29/5 bevillingsmøde i udvalget. 8/6 konferrence 
kulturens laboratorium - estetiske partnerskaber. 
Miljøudvalget lovet et møde, Vigtigt at fastholde vores 
repræsentationer.  
JJ: Bueforbundet årsmøde med 108 tilmeldte. Ny 
sportschef. 
CL: Rolfsted IF kontakt vedr. klubudvikling. Plan om 

 



møde med SIKO og Firmaidrætten for om der er nogle 
områder, vi kan hjælpe hinanden. 

5 Udvalg -  

6 Puljeansøgninger Thurø Sejlklub:6.000,- kr under forudsætning af at 
projektet gennemføres. Rugby Club Odense: Bevilliget 
7.500 til materiel mod dokumentation. Fjelsted 
speedway: ligger udenfor vores rammer, HCA 
marathon: Støtte øremærkes til børneløbet under 
forudsætning af at vi modtager deres årsregnskab og 
et budget på børneløbet, bannere og rollups skal stilles 
op.  
Bevilgede midler skal bruges i indeværende år. 

CL følger 
op 

7 FIs fremtidige struktur Punkt på dagsordenen til næste gang CL og BN kigger 
på et oplæg. 

CL/BN 

8       Evt. -  

9       Næste møde 10/5 med fokus på strategi, 28/6 med miljøudvalget, På 
næste møde fastlægges mødekalenderen for efteråret. 

 

Mødet slut kl. 21.02 


