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Repræsentantskabsmøde 
Pucken, Odense Ishockey Klub   
Den 10.marts. 2007 kl. 19.00 
 
 
 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Regnskab og orientering om næste års budget 
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Indkomne forslag  
6. Valg af bestyrelse og suppleanter  
   - formand John Christensen – villig til genvalg  
   - Ib Ketelsen – villig til genvalg 
   - Kirsten Ejby – ønsker ikke genvalg  
   - bestyrelsessuppleant Bernt Nielsen – villig til genvalg  
   - bestyrelsessuppleant Knud Sørensen – ønsker ikke genvalg 
7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant  
   - Bent Thaisen – villig til genvalg 

   - Michael Sørensen – sygemeldt   
   - revisorsuppleant Lars Åge Heskjær – villig til genvalg 
8. Eventuelt 

De fremmødte blev budt på en let spisning kl. 18.00 inden Repræsentantskabsmødets begyndelse. 
 
Referat 
 
John Christensen bød velkommen til de 31 stemmeberettigede + gæster. Særlig velkomst til Preben 
Staun, DIF, Jesper Fruerlund, Fionia Bank, Thomas Bach, Odense Kommune, Nyborg 
Idrætssamvirke og SIKO. 
 
Traditionen tro blev der uddelt Lederpriser til en kvindelig og en mandlig idrætsleder med virke på 
Fyn. 
Fionia Banks Lederpris blev overrakt af Jesper Fruerlund. Prisen gik til Gitte Pedersen, Søhus 
Boldklub. Formand for FBU Thomas Byskov modtog prisen på vegne af Gitte. 
Fionia Bank har overtaget Rosengårdcentrets Lederpris, som Rosengårdcentret ikke ønskede at 
fortsætte med. 
Albanis Lederpris blev overrakt af John Christensen på vegne af Henning Nielsen, Albani, som 
desværre måtte melde forfald på grund af sygdom. Prisen gik til Thomas Kaa, Odense Fægteklub. 
 
Herefter gik forsamlingen over til Det ordinære Repræsentantskabsmøde. 
 
1.  Valg af dirigent og referent 
John Christensen foreslog Asger Rasmussen som dirigent. Asger blev valgt. 
Leif Rasmussen blev valgt som referent.  
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Dirigenten gennemgik dagsordenen og kunne konstatere indkaldelsen som lovlig indvarslet, og bad 
forsamlingen om ikke at ryge under mødet. 
 
2.  Bestyrelsens beretning 
John Christensen fremlagde bestyrelsens beretning til debat. Og følgende blev omtalt. 
 
”Økonomi. 
Vi satte os relativt høje mål, for hvad vi ville i 2007, men usikkerheden omkring økonomien, gjorde 
det lidt svært at komme i gang. Som det imidlertid vil fremgå, om lidt, når vores kasserer, Annie 
Nielsen, fremlægger regnskabet, for 2007, så kom der godt nyt henover sommeren, hvor vi modtog 
midler fra Det rådgivende Fritidsudvalg, og vi fik yderligere midler, via ”Amtsmidlerne”/Sport 
Event Fyn, så vi kunne ansætte vores konsulent, Lisbeth Møller, fra den 1.november 2007. 
 
Økonomien gør, at vi har været i stand til at etablere en Projektpulje, som kan søges til at fremme 
spændende idrætsprojekter for den fynske idræt. 
 
Vi har nu også mulighed for at realisere vore planer om afholdelse af en Idrætskonference, og vi vil 
fortsat gerne modtage forslag, fra vore medlemmer, de fynske idrætsforbund, samt de fynske 
klubber. Hvad er det man ønsker at få drøftet? Er det Ledertræf, eller andre former for 
”samtaleforum”? 
 
Når det således omtales, at vi har fået økonomiske midler, vil vi også benytte lejligheden til at 
nævne kilden til disse midler, de såkaldte ”Amtsmidler”, som dels kanaliseres via Det rådgivende 
Fritidsudvalg, dels via Sport Event Fyn. 
 
Når dette skal omtales særligt, skyldes det, at disse midler er tidsbegrænsede, til udgangen af 2010. 
Efter dette tidspunkt, skal der sætte noget i stedet, nemlig de 10 fynske kommuner, og der er således 
behov for, at den samlede fynske idræt samarbejder om dette, og får det planlagt, så midlerne også 
er til rådighed fremover. 
 
Miljøarbejde. 
FI etablerede i 2007 et Miljøudvalg, bestående af meget kompetente og erfarne folk, og vi stiller os 
klar til at hjælpe fynske forbund og klubber, med nye Lokalplaner, og støtte de idrætsgrene som får 
problemer med at dyrke deres idræt i naturen. 
Vi har i årets løb, talt idrættens sag, ved flere lejligheder, og sammen med DIF`s Miljøkonsulent, 
opnået gode resultater. 
Vi har også meldt os på banen, da Odense Kommune besluttede at oprette deres ”Grønne Råd”, 
om der vil blive taget imod vores tilbud, er endnu ikke helt afklaret? 
 
Kommuner og Idrætspolitik. 
Vi taler idrættens sag i mange sammenhænge, blot for at nævne enkelte. 
Det Rådgivende Fritidsudvalg, Forretningsudvalget. 
TV2-Fyn Repræsentantskabet. 
Sport Event Fyn, Bestyrelsen. 
Odense Kommunes Eliteidrætsudvalg. 
OUHs Donorkorps 
Kåringen af Årets fynske sportsnavn. 
Ad hoc - arbejdsgrupper, hvor den fynske idræt drøftes, bl.a. det seneste netværk Idrætspolitisk 
Forum Fyn. 
Vi har deltaget aktivt i arbejdet med at udarbejde Odense Kommunes nye Idrætspolitik, og vi har 
været ind over arbejdet med en idrætspolitik i Fåborg - Midtfyn Kommune. 
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Kort sagt vi tilstræber at være aktive og synlige, når der behandles sager, der vedrører den fynske 
idræt. 
 
Bladet - Fynsk Idræt. 
Vores blad har været gennem en god udvikling, med 3 udsendelser i 2007, og planlagt 4 
udsendelser i 2008.  
Takket være vore sponsorer, Fionia Bank, Albani Bryggerierne, Fyens Stiftstidende og en flittig 
redaktør, Leif F. Jensen, har vi fået et godt talerør, og jeg kan kun opfordre til, at I kommer med 
aktuelle indlæg, så det kan blive et endnu mere spændende blad. 
Hvis I endnu ikke har opdaget det, endnu, vil jeg også gerne slå et slag for vores hjemmeside, 
www.fynske-if.dk, som bliver brugt til løbende nyheder. 
 
Jeg håber på et fortsat godt møde, og glæder mig til vores fremtidige samarbejde.” 
 
Dirigenten samlede hovedpunkterne fra beretningen op og opfordrede til spørgsmål eller 
kommentarer. Beretningen blev godkendt uden yderligere kommentarer. 
 
3.   Regnskab og orientering om næste års budget 
Kassereren gennemgik regnskabet, og kunne konstatere et overskud på kr. 94.336. ”Amtsmidlerne” 
som Fyns Amt har hensat til idrætten udgjorde for FI’s vedkommende kr. 202.762. Løntilskuddet 
udgjorde kr. 127.500, men de blev bevilliget så sent, at vores ansættelse af konsulent først trådte i 
kraft fra 1. november. Der er i regnskabet hensat et beløb på kr. 152.000 til løn, projektpulje og 
samtalefora. 
I regnskabet er noteret en formueopgørelse på kr. 23.600, som tilhører Søsportscenteret 
Regnskabet blev herefter godkendt. 
Budget for 2008 blev gennemgået og blev taget til efterretning. 
 
4.   Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 100 pr. år 
Vedtaget 
 
5.   Indkomne forslag 
Der var ingen forslag 
 
6.   Valg af bestyrelse og suppleanter 

Ib Ketelsen og Trine Basset blev foreslået til bestyrelsen. Begge valgt. 
  Bernt Nielsen og Lars Hedemann blev foreslået som suppleanter. Begge valgt. 
 
7.   Valg af 2 revisorer og 1 suppleant hvert år  
 Bent Thaisen og Lars Heskjær blev foreslået. Begge valgt. 
 Susanne Hansen blev foreslået som suppleant og blev valgt. 
 
8.   Eventuelt 
Vagn Christensen, FKU, takkede for sidste års hæderspris 
John Christensen sluttede repræsentantskabsmødet med en tak til forsamlingen for god opbakning 
og dirigenten for god styring.  
 

Dirigent 
Asger Rasmussen 


