
 

Referat – Fynske Idrætsforbund 
Mødegruppe: Bestyrelsen  

Dato 12-05-2021 kl. 18.00 

Sted Udsigten 

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

Afbud Charlotte Laursen (ChL) 

Referent CL 

Referat udsendes senest: 14-05-2021 

Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Ans-
varlig 

1 Referat Godkendt   

2 Orientering ved Svend 

Conrad om miljø mm 

Broprojekt Stige Ø, med gennemsejling fra kanalen til 
Odense Å  startet for et par år siden, notat lavet af Rambøll 
SC sender det til CL. Bydelspuljen søgt med afslag, der dog 
gav mod på at fortsætte. Kommunen bekymret for det vil 
påføre den omkostninger. Budgettet er ca 12 mio.  
Motorbanen skal der en ny undersøgelse til. Kommunen har 
påtaget sig ansvaret, og betaler for den nye VVM 
undersøgelse. Der bliver næppe kørt i år.  
Højbjergbanen glæde over området ikke bliver solgt til Poul 
Falck.  
SC stopper som FIs repræsentant i Friluftsrådet, så vi skal 
arbejde på at finde en afløser. Friluftsrådet er 
paraplyorganisation for friluftslivet, og kommer med en ny 
strategi. Årsmøde 22/6.Konklusionen er FI bestyrelse tager 
det op, og prøver at finde en afløser. 
Oplægget til ny struktur blev efterfølgende efterspurgt. SC 
sidder på DIF mandat, CL forespørger Dorte Andersen, DIF 
om FI må repræsentere DIF til repræsentantskabsmødet. CL 
forespørger Svend om struktur, deltagelse i 
repræsentantskabsmøde og muligheden for valg. 

 
 
CL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle 
 
 
CL 

3 Formanden Kulturregion Fyn møde 1/6 i rådgivende fritidsudvalg. 
Formøde med sekretariatet inden. Det ser ud til midlerne 
fortsætter de kommende 4 år. Ansøgning og evaluering klar 
til afsendelse. 
DGIs årsmøde indkaldelse er udent. 
Møde i KV21 gruppen 25/5. 

 

4 Kasseren Regnskab og balance udsendt. 
Årsregnskab 2020 godkendt af revisorerne. 
AS redegjorde for hensættelser og betalinger i forhold til 
feriepenge og skat. 
Kontingenter udsendes i slutningen af måneden. 

 

5 Puljeansøgninger Nyborg Klatreklub og Odense Boulderklub. 
Der ansøges i begge tilfælde om midler til materiel. Nyborg 
bevilliges 10.000 og Odense 5.000, der udarbejdes 
bevillingsbrev. 

 
 
 
CL 

6 Løbende sager Højbjergbanen: Virtuelt møde afholdt. Vi vil gerne åbne for 
adgangen til området, men kommunen ønsker det lukket 
indtil der er lavet en miljøundersøgelse. Det er planen og 
håbet det kan lade sig gøre at afholde en 
informationseftermiddag for politikere, folkeoplysningsudvalg 

 



mfl. 
 
Sportslørdag: Evalueringsmøde i projektgruppen afholdt. 
Enighed om årets arrangement blev så godt som det kunne 
under omstændighederne. Gode seertal og "post 
reach".Planlægningen af næste års arrangement er i gang, 
der afvikles styregruppemøde i 3/6. Her skal alle kommuner 
og organisationer give håndslag på 2022 arbejdet. Nyt 
projektgruppemøde umiddelbart derefter d. 8/6. 
 
Kanalgennemsejling: Orientering fra Svend på mødet. 
 
Projekt med DGI mfl. om børn og unge aktivitet i Odense: 
Der arbejdes fortsat med temaer og synspunkter. Seneste 
synspunkt kan ses her: https://fynske-if.dk/gymnastikkens-
sale-og-idraettens-haller-er-til-debat-i-velfaerdens-
fundament-i-odense-kommune/ 
 
Mobiltribuner: Ikke noget nyt. 
 
Motorbanen Kærby Mose: Svend orienterer 
 
Motionsguider: Møde med kommune afholdt. Vi prøver at få 
aktiveret en motionsguide inden ferien. Evalueringsmødet der 
indtil videre er udsat fra forår 2020, er nu sat til august 
måned. 
 
Skovsøløbet: SIND har bevilliget penge til t-shirts. Social 
pulje søges til afvikling af for træning sammen med OPTUR 
(træningstilbud i Odense for psykisk sårbare) 
 
Ungleder akademi: Intet nyt, kort kontakt med 
Unngdomsringen 
 
Kontoret: Oprydningen er kommet et stykke. HCA marathon 
flytter ind over os. Kommunen mangler plads, og er på jagt 
efter alle tænkelige lokaler. 
 

7 Generel orientering JJ: konkurrencerne kommet i gang igen. DIF valg formand og 
bestyrelse.  
TK: Nu er der kun en fægteklub tilbage på Fyn 
Sportscentrum medlemsmæssigt holdt stand, mens 
støtteforeningen med fitness har mistet en del medlemmer. 
AK: Skiforbundet er der fremgang i rulleski. Studerende 
arbejder med events i Vejle. Har været forbi Sportsacademy, 
der bliver et løft for byen. 
OH: Årsmøde i næste uge. 
BN: firmaidrætten blev 75 år, ny generalsekretær. Golf har 
pæn medlemsvækst. 
CL: Har fået nedsat et eliteudvalg, og i orienteringsforbundet 
er der igen go d stemning og skred i arbejdet. Fyens wall of 
fame podcast https://fyens.dk/wall-of-fame  
seneste med John Christensen.  

 

8 Evt. Vi skal holde øje med annoncer på vores FB side. 
Repræsentantskabsmøde flyttet til september og stedet bliver 
Sportsacademy, og der er mulighed for rundvisning først. 
Næste møde 11. august kl. 18.00 

 

Mødet slut  21.09 
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Forbund der ikke er medlemmer hos FI 

Dansk Automobil 

Boksning 

Cricket 

Curling 

Dart 

Floorball 

Faldskærm 

Hang- paragliding 

Judo - Jiu Jitsu 

Militær 

Rulleskøjte 

Softball 

Styrkeløft 

Moderne 5 kamp 

Surf rafting 

 


