
 

Referat – Fynske Idrætsforbund 
Mødegruppe: Bestyrelsen  

Dato 26-02-2019 kl. 18.00 

Sted Kontoret 

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

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

Referent CL 

Referat udsendes senest: 28-02-2019 

Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Ansv
arlig 

1 Godkendelse af 

referat 

Ønske om lidt mere tekst på de punkter, hvor der har været debat.  

2 Formanden Møde med miljøudvalg og DIF v. Dorthe O Andersen, positivt 
møde, der gav mod på mere. Ros fra DIF for indsatsen. Der bliver 
indkaldt til møde i udvalget, der skal arbejdes på en 
udvalgsfornyelse. 
Motionsguider ansøgning er indsendt, og vi afventer. 
Møde i Idrætspolitisk Forum Fyn, godt fremmøde, bla med FMKs 
nye idrætspolitik. 
Sportslørdag en stor succes, fremadrettet får EJM en større rolle. 

 

3 Kasseren Budget blev uddelt og gennemgået, Bygger på historiske data. Et 
issue er motionsguide ordningen, hvordan pengene skal konteres.  
I forhold til årsmødet er drifts tallene samlet i en hovedgruppe 
både på budget og i regnskab. 
Regnskabet blev gennemgået, det er godkendt af revisorerne. 
Underskud på 25.000.  

 

4 Årsmøde OGFs klubhus booket, mad bestilling planlagt der er pt ca 10 
tilmeldt. Lederpriserne indstillingsfristen flyttes til 8/3, der er pt. en 
indstilling. BN informerer FS. 
Vedr. indlægsholder har der været nogle kontakter med dem der 
blev aftalt sidst, uden det er faldet på plads, der har været snakket 
med anden indlægsholder som der var opbakning til. CL aftaler. 
Ide at lave en Kahoot quiz. 
CL kan muligvis ikke deltage på dagen. 

 
 
BN 
 
 
CL 

5 Fremtidige 

projekteri 

CL havde udsendt et oplæg med udgangspunkt i ansøgningen til 
kulturregionen. Puljerne skal også nævnes, også resultaterne fra 
tidligere indsatser som fx. støtten til bueskytterne har dannet 
erfaringsgrundlag for nye talentcentre. CL skriver videre på 
ansøgningen og sender den rundt til høring. 
Ide at lave et diplom til dokumentation for sin frivillige indsats. ChL 
kigger på det. 
Efter årsmødet skal der laves en plan for årshjulet, hvor alle får et 
ansvarsområde.  
Seminar en lørdag i løbet af foråret evt. med miljøudvalget, 
afsluttende med frokost. 

 
 
 
CL 
 
ChL 

6 Orientering LR: godt samarbejde med Gitte Tinning DGI vedr. det 
fremadrettede.samarbejde i TV2 Fyns repræsentantskab. 
OH: Årsmøde imorgen på DBU Fyn, DBUs kommende weekend. 
AS: GF i SAI 14/3. SAI har fået penge fra Veluxfonden til projekt 
træning for demente/hjerneskadede, projektet starter på fredag, 
mange tilmeldt fra stort set alle fynske kommuner. 
Skovsøløbet styregruppemøde 19/3. 

 



JJ: Været til nordisk møde på Færøerne, GF 20/4. World Cup 
super series i congress centret.  
ChL: sæsonen startet sidste weekend. Arbejder på World Cup til 
DK. Store forventninger til sæsonen. 
CL: arbejder bla med forenkling af ansøgningsprocedurer til 
motionsløb 
BN: Indkaldt til årsmøde i DGI 28/3 

7       Evt.   

8       Næste møde Bestyrelsesseminar forslag 23/3 8.30-13.30.  

Mødet slut kl. 20.08 
 
 
 
 
 
 


