
 

Referat – Fynske Idrætsforbund 
Mødegruppe: Bestyrelsen  

Dato 01-11-2017 kl. 19.30 

Sted FI kontoret 

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

Afbud Johnny Rusbjerg (JR), ,Thomas Kaa, (TK),  

Referent CL 

Referatudkast godkendes senest: 06-11-2017 

Status Udkast v. 1 

Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Ansvarlig 

1 Referat Godkendt  

2 Formanden Siden sidst er der afholdt møde 31/8 med Thomas 
Bach, DIF. Godt møde, TB tog nogle punkter med 
hjem, han skulle tjekke op på, han er ikke vendt tilbage 
endnu. 
Vi laver et skriv til DIF med vores repræsentationer. 
BN møde med DGI vedr. deltagelse i Sportslørdag, der 
efterfølgende har besluttet sig at deltage. 
Firmaidrætten har også været inviteret, men har sagt 
nej tak for i år. 
Godt styr på arrangementet.Vi slipper billigere til næse 
år, hvor vi skal betale 10.000. 
Møde vedr. årets sportsnavn en af de kommende uger. 
SEF arrangementer været til badminton, sejlads. Skal 
til cykelcross i nærmeste fremtid. 

 
 
 
 
CL/BN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Kassereren Der er udsendt regnskab. 
Ønske om at slette kontantkassen, praksis er at CL 
indhandler og lægger ud og efterfølgende får 
refunderet. Enighed om kontantkassen bliver sløjfet. 
Aftalen med Middelfart Sparekasse udløber, vi skal 
have en snak med dem om en forlængelse af aftalen. 
Skovsøløbet gennemført med stor succes og 175 
deltagere. Evaluering positiv, godt samarbejde med 
OUH, flotte præmier fra Stokvis, fremadrettet stopper 
DAI muligvis som medarrangør, bestyrelsen godkendte 
at FI fremadrettet selv fortsætter med arrangementet. 
Kontoret er uden strøm fra uge 51-4. Der skal ryddes 
op på pulterkammeret. 
Det blev besluttet at udbetale tlf. penge til bestyrelsen. 
Kontingentindbetaling fra Petanque og Cricket mangler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 

4 Øvrige OH: DBU Fyn har afholdt vellykket award fest i Otterup. 
DBU arbejder med strategiovervejelser.  
EJM: Ny struktur i gymnastikforbundet, hvor man går 
fra mange udpegede, til færre valgte i bestyrelsen. 
Eliteudvalget blev nedlagt.  
LR: Vi har arbejdet med ny hjemmeside oplægget blev 
præsenteret. Der bliver arbejdet videre med det. 
IK: Rådgivende fritidsudvalg har en enkelt organisation 
der ikke lever op til reglerne. 
JJ: Har en kompliceret protestsag. Formandsmøde for 

 



klubber. 1500 skoleelever til skole-ol. 

5 Udvalg   

6 Indkomne ansøgninger 

og initiativprisen 

Ansøgninger: 3 stk. indkommet. 
Dart: falder ikke indenfor rammen. 
Billard: Regnskab mangler. Bygger på det skal være 
lettere at lære og beregne indfalds og udfaldsvinkler 
vha af et kamera og en skærm.  Der bevilliges 7.500     
under forudsætning af at regnskabet bliver eftersendt til 
bestyrelsen. 
Skøjter: Det er en problemstilling alle klubber arbejder 
med, men det ligger i forbundsregi. Det er et tilskud til 
den daglige træning og ikke noget der giver nye 
medlemmer, hvorfor det falder udenfor vores rammer. 
Det er en snæver gruppe. 
Initiativprisen: 
3 projekter udvalgt. Yderligere info efterlyses.til  at 
beslutte vinderen. 
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7 FIs fremtidige struktur Sættes på plads til vi har styr på hvor vi er i 
forhold til DIF. 

 

8       Evt. BN skal genudsende invitationerne til dropbox. 
Årsmøde 13/3 detaljer aftales næste gang. 
Idrætspolitisk Forum Fyn seneste møde blev aflyst, ny 
udvikling skal overvejes. 

BN 

9       Næste møde 14/12 kl. 18.00  

Mødet slut kl. 21.30 


