
 

Referat – Fynske Idrætsforbund 
Mødegruppe: Bestyrelsen  

Dato 23-09-2020 kl. 18.00 

Sted Kontoret 

Deltagere Bernt Nielsen (BN), Leif Rasmussen (LR), Annie Stolzenbach (AS), Ole 
Hansen (OH), , Jan Jager (JJ,  Johnny Rusbjerg (JR), Thomas Kaa (TK), 
Andreas Kjeldsen (AK), og Carsten Lausten (CL)., Ansvarlige benævnes 
med initialer. 

Afbud Charlotte Laursen (ChL),  

Referent CL 

Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Ansv
arlig 

1 Præsentation Præsentationsrunde  

2 Referat Godkendt  

3 Formanden Mange aflysninger af årsmøder  

4 Kasserer Konto udtog udsendt, penge fra Kulturregionen modtaget. 34 har 
betalt kontingent. Petanque er udmeldt, CL følger op på det. 
Principiel diskussion vedr. vi skal hjælpe vores medlemmer med 
at leje lokaler i Odense Kultur- og Idrætshus. Retningslinierne 
skal tjekkes, det gør CL. 

 
 
 
 
CL 

5 Løbende sager 

 

Sportslørdag 

 

 

 

Kanalgennemsejling: 

 

Højbjergbanen 

 

Motionsguider 

 

 

 

Projekt med DGI, 

SIKO og FHF  

 

 

Skovsøløbet 

 
 
 
Der pågår seriøse drøftelser om hvorvidt arrangementet ksal 
gennemføres, Styregruppe møde planlagt til 5/10. Endelig 
afgørelse senest 1/11. 
 
 
Intet nyt 
 
Åbent Hus afholdt 5/9, hæderligt fremmøde. Processen går 
videre med en del møder med kommunen i den kommende tid. 
 
Lige pt. lagt ned af Covid. Kommuen vil stadig gerne 
samarbejde, men det er umuligt at sige, hvornår vi kan komme 
igang. Der skal ansøges om §79 midler. 
 
 
Projekt med DGI, SIKO, SDU mfl. workshop 2 afviklet. Næste 
workshop er planlagt, vi må se om den bliver afholdt. Planen er 
der kommer en rapport til november. 
 
Skulle have været afviklet idag, det er derfor vejret er godt! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Evaluering af 

repræsentantskabs-

møde 

Vi skal være klar med valgene inden mødet. Indlægsholderen 
var god. Vi skal overveje indlægsholdere til næste år. 

 

7 FI/SIKO samarbejde Oplæg og budget fremsendt. Baggrunden er at finde nogle nye 
veje, vi kan få nogle midler til det fremtidige arbejde.  Hvem kan 
være medspillere til sådan et projekt. Budgettet løst overslag. 
Konklusionen blev der nedsættes en arbejdsgruppe der skal 

 
 
 
 



starte på en frisk og afsøge flere samarbejdspartnere som fx. 
idræts samvirkerne i Nyborg og Svendborg. 
I første omgang nedsættes et FI udvalg der kigger på 
mulighederne, og det består af BN, AK og CL. De skal lave et 
oplæg til næste bestyrelsesmøde på et revideret projekt. 
Herefter tages snakken videre med SIKO. 

 
 
 
BN/ 
AK/CL 

8 Mødeplan 18/11-6/1-24/2 Rep møde 24/3  

9 Kommende møder Idrætspolitisk Forum Fyn online møde om to uger, workshop i 
projekt, Sportslørdag styregruppemøde. 

 

10 Bestyrelsesplatform BN undersøger mulighederne. Slack skal undersøges BN 

11 Evt. JR: Blevet formand i roklubben, bestyrelsen er handlekraftig og 
ung! Været til U23 VM under strikse corona restriktioner. 
AK: nystiftet MTB klub, der bla skal fremme dialogen med andre 
natur brugere. Med i TV2s repræsentantskab 
JJ: Alle DM´er afviklet. 
OH: Møde med DBUs ledelse. Strategi fokus bla på stadions og 
nationalt fodboldcenter i Odense. 
BN: FHFs årsmøde som gæst, bla. med hed debat om 
regionssammenlægning. 
CL: Skovbrugerråd som vikar for Jørgen Raaen. Fortsat ballade i 
orienteringsforbundet. 

 

Mødet slut 20.27 
 
 
 
 
 
Forbund der ikke er medlemmer hos FI 

Dansk Automobil 

Boksning 

Curling 

Dart 

Floorball 

Faldskærm 

Cricket 

Hang- paragliding 

Judo - Jiu Jitsu 

Militær 

Rulleskøjte 

Softball 

Sportsdykning 

Styrkeløft 

Moderne 5 kamp 

Surf rafting 

 


