
 

Referat – Fynske Idrætsforbund 
Mødegruppe: Bestyrelsen  

Dato 26-05-2020 kl. 18.00 

Sted Kontoret 

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

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

Referent CL 

Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Ansv
arlig 

1 Referat Referat af 4/3 Godkendt, der mangler referat fra onlinemøde 
Tillægsaftale med CL skal laves 
 

BN 
BN 

2 Formanden Medlemsskab klubber ctr. forbund skal på dagsordenen til næste 
møde.  
 

 

3 Kasseren Regnskab for Motionsguiderne, underskrevet også af vores 
revisorer, der er lavet en evaluering og det er indsendt. Der er et 
mindre uforbrugt beløb. 
Middelfart Sparekasse har bevilliget 6.000,- til Skovsøløbet. Ny 
kontaktperson.  
Der er lavet og indsendt ansøgning til kulturregionen. 
 

 

4 Løbende sager 

 

Sportslørdag 

 

Kanalgennemsejling: 

 

 

 

 

 

 

Højbjergbanen 

 

 

 

 

 

Motionsguider 

 

 

Projekt med DGI, 

SIKO og FHF  

 

Skovsøløbet 

 
 
 
Aftalen underskrevet, arbejder iværksat 
 
Gruppen arbejder videre. Man havde et ønske om at bruge de 
hensatte Stige-Ø rostadion midler til en vandforholds 
undersøgelse., denne viste det sig dog allerede var lavet. Men 
rent principielt bør vi have en debat om, hvilke krav der stilles til 
anvendelsen af disse midler. Det er meldt ud, det vil kræve en 
bestyrelses beslutning, hvilke krav skal der stilles til projektet for 
dokumentation? Vi finder de gamle referater, og drøfter sagen 
næste gang. 
 
Der arbejdes på sti forbindelsen fra Korup over Ryds Å, og har 
været afholdt et Skype møde med kommunen desangående. 
Ligeledes arbejdes der på fundraising., det er naturens år så der 
er ekstra puljer. Der skulle have været afholdt stormøde med 
kommunen (Jane Jegind), interessenter mfl 17/3. Dette er udsat 
til 16. juni. 
 
Der er lavet ny ansøgning. Opfølgnings evalueringsmøde, skulle 
have været afholdt, men er oggså udsat til 11. juni. Kommunen 
er indstillet på projektet fortsætter.  
 
Foreløbigt udsat til tiderne er bedre 
 
 
 Indbydelsen er klar til udsendelse, der er søgt tilskud hos SIND 
til t-shirts. Der er et toiletproblem, men forhåbentlig genåbner 

 



 

Unglederakademi 

 

 

Hjemmesiden 

 

Carlslund. 
 
Fondsafslag fra Energi Fyn, kontakt med Ungdomsringen. 
 
 
Er under opdatering, nyhedsbrevet og maildatabasen skal 
opdateres 

5 Repræsentantskabs

mødet 

Planlagt til 2/9, indbydelse udsendes inden ferien. Vi holder det i 
Odense Kultur og Idrætshus opg K, CL booker. Vi sørger selv for 
smørrebrød. Thomas Bach og Jakob Staun spørges om indlæg. 
CL udsender indbydelsen inden sommerferien. 
CL spørger dirigent. 

 
CL 
 
CL 
CL 

6 Orientering .CL: Der er fortsat uro  i Dansk orienteringsforbund 
BN: Firmaidrætten har fået bevilling til at forny  FKS lokalerne. 
Golfklubben nyder godt af at restriktionerne bliver lempet. 
SIKO: Bent Juhler har sidste dag vafløseren er en god kending. 

 

7. Evt. Der er ikke meldt nogle datoer ud for møde i det rådgivende 
fritidsudvalg BN undersøger om det kan komme inden ferien. 
Næste møde 12/8 kl. 18.00 på kontoret 

 

Mødet slut 19.22 
 
 


