
 

Referat – Fynske Idrætsforbund 
Mødegruppe: Bestyrelsen  

Dato 30-10-2019 kl. 18.00 

Sted Kontoret 

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

Afbud Jan Jager (JJ), Thomas Kaa (TK), Johnny Rusbjerg (JR), 

Referent CL 

Referat udsendes senest: 01-11-2019 

Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Ansv
arlig 

1 Referat Godkendt, Ønske om lidt mere udførligt referat samt et felt med 
de løbende projekter. 

 

2 Formanden Dagsordenen tilføjes ansøgning i fællesskab med SIKO, som 
kommer under opfølgning. 
Møde imorgen Idrætspolitisk Forum Fyn BN og CL deltager. 
Tilfredshed med CLs uge rapporter, drøftelse af detaljeringsgrad, 
samt fordeling af tidsforbruget i det udsendte. Konklusionen er det 
er fint som det er. Drøftelse af tidsforbrug på et senere møde. 
Vi skal kigge på dagsordenen fra Idrætsrådskonferrencen i 
Nyborg, tidl. udsendt. Drøftes på et senere møde. 
BN og CL deltog i verdensmåls netværksmøde. Der bliver flere 
møder, vi opnår som minimum at vise idrættens flag og få gjort 
opmærksom på FIs eksistens. 
Sportslørdag styregruppemøde 11/12. Vi skal overveje om vi skal 
have betalt for CLs tidsforbrug i arrangementet. Kommer på 
dagsordenen næste gang, hvor vi kigger på tidsforbrug. 
HCA marathon - Torben Simonsen stopper, EJM overtager jobbet, 
vi mister vores plads i bestyrelsen, da man vil holde fokus på 
turisme organisationerne da man skal finde nye finansieringsveje.                         
BN udbeder sig grunden skriftligt. 
FI og SAI arbejder på en fælles stand til seniorinformationsdag, 
for at promovere motionsguide ordningen og Krolf. Foregår i 
seniorhuset på Tolderlundsvej. 
Korup lokalråd, det forventes de indkalder til intressentmøde i 
november/december. Miljøudvalget ved Svend Conrad inviteres 
også. 
Unglederakdemi - ungdomsringen afventer ny afdelingsleder. 
Vigtigt med en samarbejdspartner for at få fx DIF med. 
Rådgivende fritidsudvalg møde med den politiske styregruppe 
aftalt. 
Ansøgning til DGI i samarbejde med SIKO tidl. udsendt, vedr. 
midler til en konsulent.  Drøftelse hvorvidt der er nok i det for FI og 
hvad indebærer det? Har vi den manpower der skal til for at få 
udbytte af konsulenten? En vej kunne være at BN og CL sætter 
sig med SIKO Henrik Schmidt og Preben Rasmussen fra SIKO for 
at få det konkretiseret og få belyst de områder der virker uklare. 
Det blev konklusionen. 
Møde Odense Roklubs venner vedr. genvej kanal/odense Å. 
Indbydelse udsendt videresendes til miljøudvalget. 
Trafikofficial, skal undersøges om CLs indsats i år fortsat er 
støtteberettiget. 
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3 Kasseren Regnskab kommer i løbet af november. 
Regnskab for Skovsløbet omdelt, viser et mindre underskud. 

 



Responsen var god. Optur Odense Kommune er kommet med 
igen.i styregruppen. Besluttet at føre sponsoratet fra Middelfart 
Sparekasse over i FIs ordinære regnskab. Vi fortsætter i 2020, der 
forsøges afholdt et evalueringsmøde i nærmeste fremtid. 
Veteraners deltagelse skal overvejes. Arrangementet er sårbart 
pga aldrende hjælpere 
Telefonpenge til bestyrelsen blev bevilliget. 

4 Opfølgning Tilknytning til DIF, hvordan kommer vi tættere på. Der skal 
arbejdes med miljøudvalget. Miljøudvalget inviteres med til næste 
møde. 

 
 
CL 

5 Puljeansøgning Ansøgning fra OTK om støtte til et godt idrætsmiljø for børn og 
unge. En del af projektet går til projektleder, vi kan ikke støtte 
lønninger. Beslutning vi støtter med 5.000 til stævneomkostningen 
mod fremsendelse af dokumentation. 
Der skal laves et fælles kommissorium for vores puljer. 
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6       Orientering CL: Motionsguider der er skred idet, nye møder aftalt. Det vigtige 
for CL er at blive klædt på til opgaven af kommunen fx i forhold til 
at skulle foretage visiteringen af borgere til en guide.. Der skal 
snakkes økonomi og administration inden årsskiftet. 
Sportslørdag: Årets Sportsnavn og Årets Fund er sat på skinner i 
samarbejde med FS og TV2Fyn. 
Idrætsforeningspris: samme procedure og samme dommerkomite 
med Thomas Bach, BN og EJM som sidste år, Thomas Bach 
forespørges af BN.  
LR: TV2Fyns eventorganisation søger gode historier. 
OH: Fynsk fodbold awards afviklet populært arrangement. 
EJM: Nyligt afholdt rep. møde i gym DK EJM fortsat i bestyrelsen. 
Første møde efter ny struktur begynder at komme styr på den. 
Næste skridt er nye vedtægter. 
Denmark Open en udfordring for de daglige brugere der ikke kan 
træne i 12 dage.  
Sportslørdag ser fornuftig ud med idrætsgrene der melder ind. 
Dog mangler vandski, billiard og orientering!! 
ChL: sæsonen er slut, i Kun enkelte arrangementer tilbage. 
BN: Erfaring fra fildelingsfora?. BN inviteret som gæst til DGIs 
årsmøde på lørdag.  

 
 
 
 
 
 
 
BN 

7 Evt. Næste møde dato fastholdes 20/11.    

Mødet slut  21.00 
 
 
 
 


