
 

Referat – Fynske Idrætsforbund 
Mødegruppe: Bestyrelsen  

Dato 11-08-2021 kl. 18.00 

Sted Kontoret 

Deltagere Bernt Nielsen (BN), Leif Rasmussen (LR), Annie Stolzenbach (AS), 
Thomas Kaa (TK), Johnny Rusbjerg (JR), og Carsten Lausten (CL). 
Ansvarlige benævnes med initialer. 

Afbud Ole Hansen (OH), Jan Jager (JJ), Andreas Kjeldsen (AK), Charlotte 
Laursen (ChL) 

Referent CL 

Referat udsendes senest: 13-08-2021 

Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Ans-
varlig 

1 Referat Godkendt   

2 Nyt fra formanden Møde 3/8 CL-JJ og BN med aktuelle punkter, "to do liste" 
udsendt inden mødet, og blev gennemgået. BN følger op på 
Sportslørdag aftale. Motionsguider møde vigtigt ikke mindst 
for at afklare økonomien. Vedr. briefcase som bestyrelses 
dokument værktøj, virker det pt. stadig tungt, så indtil det 
virker bedre, kommer det ikke i brug. 
2 receptioner næste weekend Frømandsklubben Neptun 60 
år og nye klublokaler samt Sportsacademy Danmark 
åbningsreception. 
Invitaiton fra borgmesteren til sommerkur. 
BN og AK valgt til Friluftsrådet Fyn Nords bestyrelse. 
Nye medlemmer, drøftelse af procedure for medlemmer 
foreninger ell. forbund.  

 
BN 

3 Nyt fra Kasseren Regnskabet udsendt, penge indbetalt til lønmodtagernes 
feriepenge. Kontingenter opkrævet der mangler 5 
indbetalinger, Taekwondo udmeldt. Kulturregionens penge 
mangler - BN følger op. 

 
 
 
BN 

4 Repræsentantskabs-

møde 

Oplæg udsendt plan lagt. CL reviderer invitationen færdigt og 
udsender til gennemsyn. CL laver aftalerne med 
Sportsacademy. 

 
CL 

5 Løbende sager To do listen gennemgået, se under formanden.  
CL har lovet at lave et oplæg på et projekt for Cykling 
Odense vedr en lukket asfalts motionsbane, hvor begyndere 
kan lære at cykle eller der er plads til motionister. 

 
CL 

6 Idrætsforeningspris CL havde udsendt oplæg, det er tanken at blive tidligere klar i 
år. Ideen tages med til vores repræsentantskabsmøde, hvor 
ideen kan drøftes. Ændringsforslag til forslaget er 
velkomment. 

CL 

7 Generel orientering JR: Snart repræsentantskabsmøde der er lidt uro vedr. 
strukturen. 
LR: Skoleprojekt på vej med timesat billard. 
TK: Fægtning står til at blive beskåret kraftigt af DIF midler. 
CL: God orienterings sommer med VM medalje, venter 
spændende forhandlinger med Team DK. 

 

8       Evt. BN forespurgte om der var ønske om tøj polo/skjorte/jakke 
med logo. 
Næste møde aftales efter Repræsentantskabsmødet 

 

Mødet slut 20.03 
 
 



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 

 


