
 

Referat – Fynske Idrætsforbund 
Mødegruppe: Bestyrelsen  

Dato 08-05-2019 kl. 18.00 

Sted Kontoret 

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

Afbud Erik Mogensen (EJM), Johnny Rusbjerg (JR), 

Referent CL 

Referat udsendes senest: 10-05-2019 

Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Ansv
arlig 

1 Referat Godkendt,   

2 Formanden Sponsorudvalg (LR, BN og CL) har mødtes 3 gange. Været vidt 
omkring med mange emner og interessent analyse, denne 
udsendes sammen med referatet, og drøftes på næste 
bestyrelsesmøde. Mailadresser for interessenter sættes ind i 
vores nyhedsbrevs mail database. Der er arbejdet med 
hjemmesiden LR og CL har fået undervisning. 
Årsmøde rådgivende fritidsudvalg, undersøges hos DGI med 
formandsposten. 
Været til FHF rep. møde, velbesøg ca 100 deltagere. 
Formandsmøde i Firmaidrætten. 
Sportslørdag styregruppemøde 15/5. Der er en ny partneraftale, 
hvor vores bidrag til arrangementet koster 0,- kr. Dvs. vores 
omkostning kan løbe op i max 15.000 til initiativprisen. 

 

3 Kasseren Pengene fra SIND er kommet i kassen. Kontingenter udsendt 32 
har betalt. Ansøgning til kulturregionen indsendt af 2 gange. Dels 
hvad planerne er, og dels medlemstal og årsmøde referat. 
Middelfart Sparekasse har bevilliget 6.000 til Skovsøløbet, Kims 
ansøgt om snacks. MS skriv om ansøgninger scannes og 
rundsendes. 
Penge fra motionsguider modtaget Det skal afklares hvordan vi 
skal afregne/dokumentere. Arbejdet er igang. Aftalen rundsendes. 
Bestyrelsen er ansvarlig for opfølgning overfor kommunen, Internt 
i bestyrelsen er politisk følgegurppe  AS og ChL 
Sportscentrum har fået fondspenge til løn, TK undersøger hvilken 
fond det er. 

 
 
 
 
 
CL 
 
 
 
TK 

4 Lederpriser Uddeles ikke i 2019 pga mangel på ansøgere.  

 Puljeansøgning Skemaet og kommissoriet tilrettes, så finansiering fremgår og 
kontonummeret er foreningens. 
Ansøgning bordtennis bevilliges 5.000,- det skal sikres at det 
angivne kontonummer er klubbens.  
Ansøgning vandski bevilliget 8.000,- kr. 

 

5 Opfølgning på 

seminar 23/3 

Det reviderede strategi fundament blev gennemgået. Enkelte 
småjusteringer. 

CL  

6       Orientering LR: TV2 Fyn, unge satsning satsning på kulturkanal. 
OH: Tendensen er at byerne vinder medlemmer, landet taber. 
AS: SAI arbejder med demens kurser 6 af 10 fynske kommuner 
har deltaget. Seniorernes motionsdag 18/6.  
TK: Antallet af klubber på Fyn er fordoblet fra 2 til 4, fremgang påp 
børnesiden. Sportscentrum medlemstilbagegang kniber med 
frivillige. 

 



JJ: Godt afviklet årsmøde, kvindelandshold kvalificeret til EG. 
Spændende sæson med OL kval.  
ChL: Sæsonen lige startet, ny bro i Kerteminde. 
CL: Foreningsværkstedet med tilbud om hjælp til frivillighed og 
bestyrelsesorganisering, Referat fra miljøudvalget. 

7 Evt. Skal undersøges om personer der har trukket sig fra deres egen 
organisation fortsat er aktuelle i Destination Fyn Sport og Events 
advisory board 
BN kigger på mulighed for dokumentdeling i skyen. Måske i form 
af intra på vores hjemmeside. 
Næste møde 19/6. 

BN 

Mødet slut 20.20 
 
 
 
 


