
 

Referat – Fynske Idrætsforbund 
Mødegruppe: Bestyrelsen  

Dato 10-05-2017 kl. 18.00 

Sted FI kontoret 

Deltagere Bernt Nielsen (BN), Ib Ketelsen (IK), Annie Stolzenbach (AS), Leif 
Rasmussen (LR), Jan Jager (JJ) og Carsten Lausten (CL). 
Ansvarlige benævnes med initialer. 

Afbud Johnny Rusbjerg (JR), Ole Hansen (OH),Thomas Kaa, (TK), Erik Juhl 
Mogensen (EJM)  

Referent CL 

Referatudkast godkendes senest: 12-05-2017 

Referat udsendes senest: 15-05-2017 

Status Udkast v. 1 

Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Ansvarlig 

1 Referat Godkendt  

2 Formanden Har været til ishockeylandskamp med SEF. 
Formandsmøde Firmaidrætten, BN ligger præsentation 
derfra i Dropbox.  
Deltager sammen med CL i IFF imorgen. 
30/5 Odense Kommune indbyder til møde om fælles 
om Odense, status på civilsamfundet. 
Besøg af Kulturregionen 22/5 kl. 13.30, med 
udgangspunkt i at få input til deres hjemmeside. 
Herunder ikke mindst i forhold til eliteidræt, vi skal sikre 
kontakten til elitesekretariatet. Vi skal også have fundet 
nogle billeder fra de projekter vi har støttet. CL kigger 
efter billeder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 

3 Kassereren Ansøgning til Kulturregionen afsendt. Medlemstal ser 
fint ud, udregning blev gennemgået. 
Regnskab udsendt. Der mangler 8 kontingenter. 
CL følger op på de 5.000,- fra SEF. 

 
 
 
CL 

4 Øvrige LR: TV2 Fyn - KV 17 kommer til at fylde en del, med 
fokus på de unge måske noget vi kan bruge. 
Hjemmeside: BN og LR har været i kontakt med en der 
kan lave en opfriskning, der skal komme med et oplæg 
til ændring, BN og LR følger op.  
JJ: Er blevet ny Næstformand i Bueskydning Danmark. 
IK: 29/5 skal det Rådgivende Fritidsudvalg vurdere 
ansøgninger. 

 
 
 
 
BN/LR 

5 Udvalg -  

6 Sportslørdag CL har været til Sportslørdag styregruppemøde, positiv 
brugerundersøgelse, alle parter meldte sig klar til 
næste år. Vores melding var at vi gerne medvirker, 
men at vi ikke kan betale 30.000,- kr. dette blev positivt 
modtaget. Vi skal have afklaret, hvad vi vil betale også 
set i forhold til vores ressourceforbrug i øvrigt på 
arrangementet. 

 

7 FIs fremtidige struktur CL havde lavet oplæg til handleplan. Principiel 
drøftelse vedr. salg af timer og samarbejde med andre 
organisationer. Der skal arbejdes med større synlighed 
overfor vores medlemmer, og muligvis skal 
formålsparagraffen gøres bredere. Konkrete tiltag 

 
 
 
 
 



inden næste møde: 
1. Møde aftales med DIF (Thomas Bach) for 

afklaring af muligheder og hvor DIF ser FI. 
2. Møde med DGI Fyn om muligt samarbejde fx. 

om ungdomsleder projekt med støtte via 
kulturregionen. 

3. Møde i sponsorudvalget 
4. Liste over mulige kandidater til bestyrelsen 

påbegyndes. 
5. Materiale til møde række med vores større 

forbund laves og møder aftales. 

 
BN 
 
BN 
 
 
BN/LR/CL 
Alle 
 
CL 
 

8       Evt. -  

9       Næste møde Næste møde 28/6 kl. 18.00 med Miljøudvalget, større 
lokale reserveres. Formålet er et vidensudviklingsmøde 
der skal sikre miljøarbejdet fastholdes og gøre status 
over hvem der fortsætter. Det bliver kun miljøudvalget 
på dagsordenen. Dagsorden udsendes. Mødet holdes i 
et af de større mødelokaler. 
Bestyrelsesmøde inden ferien - CL tjekker med EJM og 
doodler. 

 

Mødet slut kl. 20.15 


