
 

Referat – Fynske Idrætsforbund 
Mødegruppe: Bestyrelsen  

Dato 07-10-2021 kl. 18.00 

Sted Kontoret 

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

Afbud Johnny Rusbjerg (JR), Charlotte Laursen (ChL) 

Referent CL 

Referat udsendes senest: 11-10-2021 

Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Ans-
varlig 

1 Referat Godkendt   

2 Konstituering Bestyrelsen konstituerede sig med Jan Jager som 
Næstformand. 

 Hvordan får vi tættere kontakt med medlemmerne. Der er 
forbund som betaler, hvert år men som vi aldrig ser. Der er 
flere store forbund vi bør have tættere kontakt med fx. 
gymnastik og badminton- Den tættere kontakt skal også 
være på politisk niveau. 

 Plan for rekruttering af kommende bestyrelsesmedlemmer, 
medlemmer til miljøudvalget og evt. arbejdsgrupper. 

 Ide at lave et Teams møde og invitere et antal/alle forbund 
med, pt. planlægges det til februar. 

 CL og BN udarbejder et oplæg 

  

 Mødekalender 21-22, blev aftalt, der er bestyrelsesmøde 
25/11 og 11/1. Repræsentantskabsmødet blev planlagt til16. 
marts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL/BN 

3 Nyt fra formanden -  

4 Nyt fra Kasseren Regnskab udsendt, pengene fra kulturregionen er gået ind. 
Sportslørdag første faktura udsendt.  
Kontingenter mangler kun en og det er bordtennis. Desuden 
rykkes dart der er geninmeldt- 
Skovsøløbet regnskab er på vej, der er lidt afklaring omkring 
pengene fra Sundhedspuljen der lige skal falde på plads. 

 

5 Puljeansøgning Puljeansøgning fra Gelsted. Projektet falder udenfor vores 
rammer, så ansøgningen blev afslået. 

CL 

6 Kommissorium 

Unglederstependier 

Oplæg udsendt  

7 Løbende sager Højbjergbanen: Der har været afholdt et møde i gruppen 
siden sidst. Man er lidt berøringsangste i forhold til 
kommunen. Kommunen har ryddet al beplantning på 
grunden, huset skal rives ned. Der er bevilliget penge via 
Velfærdens fundament til en bropassage. 
 
Skovsøløbet: Afviklet med stor succes, der er sat dato for 
næste år 21/9. Godt samarbejde med kommunen. Der er 

 
 
 
 
 
 
 
 



nogle udfordringer i forhold til at få aktiveret flere væresteder 
rundt om på Fyn, som der skal arbejdes videre med. 
Ligeledes skal der arbejdes på at få opbrugt alle de 
bevilligede penge fra kommunens sociale pulje. Få det på 
som punkt ved Idræts Politisk Forum Fyn. 
 
KV21 møde: Super godt møde, rigtig god spørgelyst fra 
publikum og også et veloplagt panel. Et arrangement til 
gentagelse om 4 år. I nærmeste fremtid kommer DIFs 
kommune undersøgelse. Vigtigst af alt er vores samarbejde 
med DGI og SIKO, som der skal bygges videre på. Dagens 
vært Energi Fyn var også godt tilfredse med arrangementet. 
 
Sportslørdag: Skrider frem som planlagt. 
 
Motionsguider: Er klar til at sætte et forløb i gang. Deltager i 
senior informations træf ved 2 tilfælde mhp at rekruttere. 
 
Briefcase: Bestyrelses system er ved at være ok. CL 
opretter alle, der vil modtage en validerings mail. 
 

 
 
 
 
BN/CL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 

8 Generel orientering BN: Deltager i Odense Kommunes kursus i fundraising. 
LR: Pressemøde vedr. byggeri ved havnen bygger på 
grundlag af borger input. Pressemøde desangående indenfor 
kommende uger. DIF kampagne danmarkmangler.dk 
 OH: Skal til DIFs budgetmøde i weekenden og møde med 
idrætsrådene. 
Møde i Kolding i idrætsrådene med deltagelse af Hans 
Natorp, hvor BN og JJ havde en snak med ham.  
Tour de France bliver stort. 
TK: Indkaldt til krisemøde i fægteklubben, men der er lovning 
på hjælp.  
AK: Tager til Vejen konferencen, med spændende 
oplægsholdere. 
JJ: Bueskydning har mistet TD støtten, hvilket har store 
konsekvenser. Udfordring med DGI.  
CL:Orientering har kun mistet 20% fra Team Danmark.  

 

9       Evt. 15/10 kl. 16.00 checkoverrækkelse.Odense Boulderklub, BN 
deltager. 

BN 

Mødet slut 20.31 
 
Forbund der ikke er medlemmer hos FI 

Dansk Automobil 

Boksning 

Cricket 

Curling 

Floorball 

Faldskærm 

Hang- paragliding 

Judo - Jiu Jitsu 

Militær 

Rulleskøjte 

Softball 

Styrkeløft 

Moderne 5 kamp 

Surf rafting 

 


