
 

Referat – Fynske Idrætsforbund 
Mødegruppe: Bestyrelsen  

Dato 23-03-2019 kl. 9.00 

Sted Odense Golfklub 

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

Afbud Johnny Rusbjerg (JR), Thomas Kaa (TK), Charlotte Laursen (ChL) og Erik 
Mogensen (EJM), 

Referent CL 

Referat udsendes senest: 27-03-2019 

Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Ansv
arlig 

1  Indledningsvis blev punkt 6 evt. tilføjet den udsendte dagsorden  

2 Opfølgning på 

repræsentantskabs

mødet. 

Dejligt med god talelyst og gode input. For få deltagere. Nu hvor 
datoen er besluttet (se pkt. 5), forsøges det at reservere Thomas 
Bach og Jakob -Staun. Datoen meldes ud til medlemmerne. 
Miljøudvalget er en indgang til DIF. CL har skitseret en mulighed 
for udvalget med udgangspunkt i orientering, hvor man samler de 
fynske klubber, fortæller om Jørgen Raaens arbejde og 
repræsentationer, og finder "et føl", der følger ham. Samme model 
i andre idrætsgrene. Udvalget holder møde i nær fremtid. 
Prøve at finde koblingen mellem motionsguider og bevæg dig for 
livet - måske en anden indgang til DIF? 
Hvordan får vi fat på de unge? Unge råd/panel - bruge vores 
medlemmer. Slå på miljø/klima, verdensmål - lave et opslag på 
hjemmesiden om det. 
Ungdomsringen - LR har en dialog i forhold til billard og skal snart 
til møde. Undersøger interessen. 
En anden mulighed er Tietgenskolen.BN rundsendder link. 
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3 Handlingsplan 2019 

og 2020 

Papiret fra seminaret 2016 er opdateret og vedhæftet. 
Motionsguider der udsendes pressemeddelelse til de lokale 
medier. 

 

4 Fordeling af 

ansvarsområder 

Vi skal have tættere kontakt med vores medlemmer, og der er 
sikkert nogen i bestyrelsen der kender nogen i de enkelte forbund. 
Der udarbejdes en liste over medlemmer, hvor man kan byde ind, 
hvis man kender nogen. 
Ligeledes udarbejdes der en liste over projekter og 
samarbejdspartners. 
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5 Mødekalender 

2019-20. 

Alle dage er onsdage og på kontoret 18.00: 
8/5, 19/6, 21/8, 9/10, 27/11, 22/1 og 4/3 
Repræsentantskabsmøde 2020 tirsdag d. 17/3. 

Alle 

6       Evt. Fredags ugen der gik opdateringen skal genoptages, gælder også 
resten af bestyrelsen hvis man har oplevet noget man synes man 
vil dele. 
Sponsorudvalget mødes 10/4 kl. 8.30 på kontoret 
Hjemmesiden skal ses efter, billeder bestyrelsen, projektpuljerne 
og lederpriserne. 
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Mødet slut 12-00 
 
 
 
 


