
 

Referat – Fynske Idrætsforbund 
Mødegruppe: Bestyrelsen  

Dato 12-10-2022 kl. 18.00 

Sted Kontoret 

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

Fraværende Jan Jager (JJ), Charlotte Laursen (ChL), Andreas Kjeldsen (AK) og 
Christel Gall (CG) 

Referent CL 

Referat udsendes senest: 14-10-2022 

Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Ans-
varlig 

1 Godkendelse af referat Godkendt  

2 Nyt fra formanden Møde i morgen i arbejds-/netværksgruppe i Idrætshallen CL og 
BN deltager.  
Senere i morgen skal BN og OH til møde i DIF region 
Syddanmark regi. 
Været til stiftende generalforsamling i DIS (Danske Idrætsråd 
og samvirker). Der har manglet en samlende organisation for 
de fælles interesser der er i Idrætsrådene. Organisationen er 
uafhængig af hovedorganisationerne. 
Sportslørdag styregruppemøde i Tommerup med indlæg fra 
den daglige leder og svømmeklubben.  

 

3 Nyt fra kasseren Regnskab er udsendt ingen bemærkninger. 
AS havde lavet et oplæg vedr. økonomiudvalg udfra et følt 
behov for handling i forhold til indgåelse af større aftaler, og 
Hvordan vi kan gøre tingene bedre? 
Behov for igangsættelse af arbejde med at ansøge midler fra 
fonde mm. Vi skal være skarpere i forhold til unge under 25. 
Der skal omfordeles personale midler. Der skal steppes op. 
Drøftelse af næste skridt, fx have tid til en dybere drøftelse på 
et bestyrelsesseminar. Oplæg ved den lejlighed i forhold til 
ungdommen og de bestyrelsesmedlemmer der har ungdom 
bedes komme med et oplæg. Arbejdsdato 28. januar. Der skal 
arbejdes på oplægsholder(e) og en tovholder -  fx Michael 
Grube eller Ivan Løvstrup. BN kontakter  
LR, BN og CL laver et oplæg til dagen. 
Der mangler 3 kontingenter Bordtennis, basket og dart. 
AS og BN kigger på aftale vedr. CL og der skal følges op på 
samarbejdet i forhold til CL har to jobs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BN 

4 Løbende sager Sportslørdag Der er landet en aftale mellem os og 
destination Fyn, og arbejdet er i fuld gang. Som noget nyt er 
der lavet et åbent opslag til alle fynske foreninger om at byde 
ind, hvis de har lyst til at medvirke med en stand. 
 
Kanalgennemsejling: Venter på svar på fondsansøgning. 
 
Højbjergbanen Ikke noget nyt 
 
Motionsguider Facebook annonceringen gav 43 
henvendelser, desværre er en del af dem fra udenfor Fyn, for 
en ting er kampagne der kommer godt ud med et sympatisk 
budskab, men folk skal også læse, det er i Odense det 

 



foregår, og der er langt fra Aarhus eller Roskilde. Lige nu 
arbejder jeg på at få lavet et informationsmøde for dem der er 
tættere på og fortsat er interesseret. 
 
Skovsøløbet Gik supergodt på efterårets måske sidste 
varme dag med lige omkring 100 tilmeldte.  
 
Børn og unges trivsel i Odense Arbejdet blev udmøntet i 
budgetforliget, hvor man dog ikke synes idrætten kan bidrage 
med noget til trivslen, det var i hvert fald ikke nævnt eller 
tildelt. 
 
Børn og unge idræt i Odense med DGI og SIKO Arbejdet 
skrider fremad der er indsendt et oplæg til 3 forvaltninger, og 
arbejdes mod et idrættens topmøde marts 2023.  
 
Praktikant Det ser ud som der kommer en praktikant i 
jobprøvning november-januar 6-8 timer om ugen, det kan 
blive en god hjælp midt i Sportslørdag travlheden. 
 

5 Opfølgning fra sidst Se under pkt. 3 vedtægtsændringer tages også på januar 
seminaret. 

 

6 Orientering LR: genopstiller til Repræsentantskabet. Kommer en 
henvendelse til alle TV2 Fyns repræsentantskabs medlemmer 
om at bekræfte hvem der repræsenterer dem, og hvem der er 
suppleant. 
OH: Internt seminar kigger indad for justeringer af strategi.  
AS: Findes der en indfaldsvinkel for bestyrelsesmedlemmer i 
forhold til arbejde med børn og unge?  
Deltagelse i bestyrelsesmøder, BN tager snakken. 
SAI stort arrangement med krolf og plejehjem over 3 dage med 
150 deltagere, 
CL: Løbsdeltagelse i orienteringsløb er tilbage på 2019 niveau. 
BN: golfsæsonen gået fint, Odense golfklub i gang med bane 
renovering, B1909 har haft besøg af borgmester og 
stadsdirektør for at tale om det ny Vollsmose. 

 
 
 
 
 
 
 
BN 

7 Evt. Roll up skal findes eller vi skal have en ny 
Repræsentantskabsmødet sted/oplægsholder mm skal 
overvejes, kommer på dagsordenen næste gang. 
APV skal laves 

BN 
 
CL 
BN/CL 

Mødet slut 19.44 
 
Forbund der ikke er medlemmer hos FI 

Dansk Automobil 

Boksning 

Cricket 

Curling 

Floorball 

Faldskærm 

Hang- paragliding 

Militær 

Rulleskøjte 

Softball 

Styrkeløft 

Moderne 5 kamp 

Surf rafting 

 


