
 

Referat – Fynske Idrætsforbund 
Mødegruppe: Bestyrelsen  

Dato 11-09-2019 kl. 18.00 

Sted Kontoret 

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

Afbud Johnny Rusbjerg (JR), Ole Hansen (OH), , 

Referent CL 

Referat udsendes senest: 12-09-2019 

Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Ansv
arlig 

1 Referat Godkendt,  
Spm. vedr. omkostningsdokumentation af støttepenge, det er 
faldet på plads. 

 

2 Formanden Etablering af arbejdsgruppe med FI SIKO, firmaidrætten og DGI 
vedr. projekt flere børn og unge i idrætten i Odense. Håndbold og 
fodbold er også inviteret med. Oplægget vedr. der skal udarbejdes 
en situationsbeskrivelse, DGI afholder udgifterne. Drøftelse vedr. 
om det er en situationsbeskrivelse der er brug for, men snarere 
hvad der skal gøres ved problemet. 
Opbakning til at vi fortsætter i projektet, med et forslag om at man 
går lidt dybere end det skitserede. 
 
Drøftelse af sammenhængen mellem regnskab og aktiviteter i 
Kulturregionen, mødet er blevet udsat til 23/9. Baggrunden er at 
der er et politisk ønske om at modtagerne fra rådgivende 
fritidsudvalg får mulighed for at præsentere sine aktiviteter for den 
politiske styregruppe. 
 
Højbjergbanen henvendelse fra Korup lokalråd der ønsker 
aktiviteter på banen fx. MTB, Vi har en del viden i Miljøudvalget. 
Man kunne lave et borgermøde med ideer. Det undersøges om 
det er noget vi kan være med i. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 

3 Kasseren Tilskud fra Kulturregion er i kassen. Motionsguider går ikke rigtig 
godt med at skaffe. Vi skal være obs på dokumentation af 
tidsforbrug og omkostninger. Der arbejdes videre på sagen. 
 
Kontingenter der er kommet 43 ind, 4 er rykket 2 betragter sig 
som udmeldt. Der arbejdes med mulige klubber der vil overtage 
kontigentforpligtigelsen. 
Sportscentrum har søgt og fået penge hos DIF til ansættelse, skal 
undersøges nærmere. 
 
Skovsøløbet pt. 10 tilmeldt. Der er styr på hjælpere og 
arrangementet. Tilmeldingsfrist på mandag. 

 

4 Opfølgning sidste 

møde 

BN tager kritikken fra sidste gang til efterretning. EJM det 
principielle er bestyrelsen ikke var orienteret.  
Ansøgningen til DIFvedr. konsulent sammen med SIKO blev 
afvist. SIKO ønsker at forsøge sig hos DGI, så spørgsmålet er 
fortsat aktuelt om FI kan se sig selv i et sådant projekt. 
JJ i forhold til en evt ny ansøgning vil godt se indholdet. Vi kigger 
på det, skal være mere konkret så det kan bruges i en drøftelse af 
hvad får vi ud af det. Ansøgningen skal være skarpere end den 

 
 
 
 
 
 
 
 



der blev sendt til DIF, FI hjælper gerne med ansøgningen. BN 
tager det synspunkt med til SIKO. 

BN 

5 Lederprojekt og 

intressent analyse 

DIFs tilbagemelding på henvendelse ikke specielt positiv, da det 
ikke kommer fra et specielforbund. 
Ungdomsringen træffer ikke beslutning før efter 1/10 hvor ny leder 
tiltræder. 
Ide at skrive til vores medlemmer, om der er nogle der er 
interesserede, lokke med det er et tværidrætslige forium. 
Aldersgruppen 15-25. Skal være konkret, måske skære ned på 
antal gange og droppe weekenden. Inkludere Some som 
programpunkt. Kendt sportsnavn. 
Også på FB. 

 

6       Orientering EJM: HCA marathon godt tilmeldingsantal. Gym snart slut år 1 
med ny bestyrelse, ikke helt i mål med at holde 
helikopterperspektivet. 
LR: Kontakt med Albani vedr. foreningspris, de går ikke ind i noget 
med personer. Har lavet ansøgning vedr. foreningsprisen. TV2Fyn 
lavet en eventredaktion, så har man noget skal det udsendes i 
god tid.  
TK: Middelalder (HEMA) DM 5/10 o Sportscentrum. Karate EM i 
uge 43 i OCC. Regner med 1200 deltagere. 
ChL: Kabelbane i Korsør giver en ny klub, forhåbning at få det til 
Fyn, kræver frit spænd på 200 meter.Super god sæson. 
JJ: God sæson ikke mindst på juniorniveau, fynske Patrick 
Laursen er træner med stor international ros. Forbundet arbejder 
med kommunikationsstrategi. 
CL: Hjulpet kegler med folder, Nyborg med trafikofficials kursus 
BN: En del møder IFF, Sport Event Fyn. Firmaidrætten ny 
landformand, lokalt Mudrace og Mandehørm. 

 

7 Evt. Mødet 27/11 flyttes til d. 20/11.  
CL husk ugedagbog! 

 
CL 

Mødet slut  20.17 
 
 
 


