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Referat fra repræsentantskabsmøde i Fynske Idrætsforbund 
 

Tirsdag d. 17. marts 2009 kl. 18.30 
 

Fionia Bank Erhvervscenter Vestre Stationsvej 7, 5000 Odense 
 

 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 

 
1. Valg af dirigent og referent 
Asger Rasmussen blev valg som dirigent og John N. som referent 

 
2. Godkendelse  af 4 nye medlemmer;  
Dansk Rulleskøjte Union, Dansk Hockey Forbund repræsenteret ved klubben Odin Odense, 
Dansk Basket Union repræsenteret ved Svendborg Rabbits  og Dansk Handicap Idræts – For-
bund blev alle godkendt af repræsentantskabet som medlemmer.  

 
3.Bestyrelsens beretning; 

 
Økonomi: 
Vores kasserer Annie Nielsen vil, under pkt. 3, redegøre for regnskabet, og jeg vil derfor blot give 
nogle kommentarer. 
Vores økonomi er baseret på de såkaldte ”Amtsmidler”, som kanaliseres til os, via ”Det Rådgivende 
Fritidsudvalg” og ”Sport Event Fyn”. 
Og jeg skal endnu engang henlede opmærksomheden på, at disse midler er tidsbegrænsede, til ud-
gangen af 2010. 
Vi er i forskellige sammenhænge i gang med at finde løsninger på den fremtidige finansiering, for 
den fynske idræt. Det er samlet set mange penge den fynske idræt modtager af disse kanaler. 
 
Vi har i årets løb været i stand til, via vores Projekt-pulje, at hjælpe flere af vore medlemsklubber, i 
deres arbejde for nye initiativer. 
Det gælder Odense Roklub og deres Kraftcenter. Fjeldsted Speedway med Træningsmotorcykler for 
nye medlemmer. Ringe Boldklub med en Multibane. Fåborg Ski og Motion, Fjordager IF, Brylle IF 
og Kerteminde Motion, med et Etape maraton. DAI med Stavgangsprojekt, og senest Cykling 
Odense med træningscykler for nye medlemmer. 
Alle nogle meget spændene projekter, som er med til at bakke op om nye initiativer. 
Der er endnu midler i puljen, så lad os høre fra Jer, og hvis interessen viser et øget behov, vil vi 
overveje, om der fremover skal kanaliseres yderligere midler til denne pulje. 
 
Sekretariatet: 
Vores 1. konsulent, som startede i november 2007, nåede desværre kun at virke i en kort periode, 
idet hun fik nyt job 1. juli 2008. 
Vi var heldige at få en del ansøgninger, da vi søgte en ny konsulent, og som I alle har observeret, 
ansatte vi John Rask Nielsen, den 1. august 2008. 
Da John er kendt med den fynske idræt, kom han hurtigt på banen. 

 
 

FYNSKE IDRÆTSFORBUND 

Stadionvej 50 opg.D 

5200 Odense V 

 



Tak til John for et godt samarbejde, som har medvirket til et effektivt halvår, og det tegner godt for 
fremtiden. 
 
Møder: 
I foråret afholdt vi et bestyrelsesseminar, med Jan Darfelt, fra DIF, som inspirator. 
Det gav mange gode ideer, bl.a. set i lyset af den verserende plan for en fusion mellem DIF og DGI. 
Det fik os til at kontakte DGI-Fyn, med henblik på et fremtidigt samarbejde, til gavn for den samle-
de fynske idræt. 
Som bekendt blev fusionen stemt ned i DIF, men vi mente fortsat, at der var gode grunde til at fort-
sætte et samarbejde, med DGI-Fyn, og det sker bl.a. ved, løbende at orienterer hinanden, og vi ar-
bejder tæt sammen, for at få idrætten repræsenteret i Kuturregion Fyn, ”tovholder” her er Ib Kethel-
sen, så det er i gode hænder. 
 
Det planlagte Ledertræf i oktober 2008, med Fusionen som hovedtema, blev aflyst, og i stedet af-
holdt vi et meget velbesøgt Fyraftensmøde, den 24. november 2008. 
Her kom der flere forslag til det videre arbejde, og det skabte grundlag for, at vi gør et nyt forsøg 
med et Ledertræf, hvor emnet bliver kommunikation. 
Ledertræffet finder sted i Rudkøbing den 27. og 28. marts 2009, så sørg for, at blive tilmeldt, så vi 
kan få et par gode dage. 
 
Miljøarbejde: 
Miljøet er til stadighed et aktuelt emne, og vi har bl.a. drøftet opgaverne med DGI-Fyn og SIKO, 
der bakker op om, at FI tager ”Stafetten” i disse spørgsmål. 
Konkret har det udmøntet sig i, at vi den 19. januar 2009, holdt et møde med DIF`s konsulent, Mar-
tin Borch, som meddelte, at DIF ser meget positivt på denne konstruktion. 
Aktuelt arbejder Miljøudvalget med 2 vigtige sager, dels at skabe muligheder for Motorsporten på 
Fyn, dels arbejdet med Natura 2000, Odense Å. 
Hvis I sidder med miljøspørgsmål, som er mere end I selv kan klare, så er I meget velkomne til at 
komme med dem. 
 
Idrætspolitisk Forum Fyn: 
Denne organisation så dagens lys i begyndelsen af 2008, og den er ved at ”etablere sig”, i det fynske 
idrætsbillede. 
Med den nye kommunale struktur opstod der meget nyt, og udover selve kommunesammenlægnin-
gen, blev de nye kommuner også stærkt engagerede i Sundhedsområdet. 
Idrætten har altid opfattet sig selv, som en væsentlig del af ”sundhedsbegrebet”, men de nye ”spille-
re” ser mange andre vinkler på denne opgave, og her tyder meget på, at IFF kan blive en god plat-
form for det fremtidige samarbejde mellem kommuner og idrætsorganisationer. 
IFF består af de 10 fynske kommuner( politikere og embedsmænd) og de fynske idrætsorganisatio-
ner ( FI, DGI-Fyn og FFIF, samt fynske Idrætsråd ). 
Det kan bl.a. nævnes, at IFF netop har fået midler, fra Kulturministeriet, til et projekt for overvæg-
tige børn, og man har ansat en projektleder, der skal arbejde med dette i de næste 3 år. Idrætsklub-
berne vil helt givet blive en del af dette projekt, og FI er aktivt med. 
Stadig flere kommuner udarbejder politik for idræt, og de søger ofte samarbejdspartnere, til disse 
opgaver. 
Her vil vi aktivt tilbyde vores hjælp, evt. i samarbejde med de øvrige idrætsorganisationer. 
 
Medlemssituationen og Idrætsråd: 
Ved årets begyndelse havde vi en tilslutning på 32 distriktsforbund, repræsenterende i alt  126343 
medlemmer, den situation har udviklet sig positivt, så vi nu har tilslutning fra 36 distriktsforbund, 
og dermed repræsenterer vi 139993 medlemmer, og 929 klubber 
Da DIF imidlertid har 59 specialforbund, har vi altså fortsat et stykke arbejde at gøre. 



Det er klart, at jo større opbakning, jo større vægt kan vi tale med. 
Vi vil også, efter aftale med DIF, arbejde på, at der bliver etableret aktive Idrætsråd i samtlige 
kommuner, og vi fastholder kontakten til de bestående Idrætsråd, ved at invitere dem til vore aktivi-
teter. 
Og vi vil opfordreklubber og distriktsforbund til at bruge de lokale Idrætsråd. 
 
Idrætsrepræsentationer: 
Vi arbejder på Jeres vegne i en række udvalg og foreninger. 
Idrættens Fællesråd, Det Rådgivende Fritidsudvalg, samt Bloddonorer på OUH, er i gode hænder 
hos Ib Kethelsen 
 
Hos TV2 – Fyn er vi stærkt repræsenteret af Leif Rasmussen, og Leif Rasmussen og John Nielsen 
varetager vore interesser i Odense Kommunes Kultur- og Idrætshus. 
 
Idrætspolitisk Forum Fyn, Sport Event Fyn, komiteen for Årets Sportsnavn, samt Odense Kommu-
nes Eliteidrætsudvalg, her er vi repræsenteret ved John Christensen. 
 
Samarbejdet med DGI-Fyn sker primært via Ib Kethelsen og John Christensen. 
 
Vi får lejlighedsvis invitationer fra distriktsforbund, i forbindelse med Årsmøder og andre arrange-
menter, det er vi glade for, og vi deltager i den udstrækning vi har mulighed for det. 
 
Bladet Fynsk Idræt: 
Fynsk Idræt er blevet en vigtig faktor i vores kommunikation med medlemmerne og vore samar-
bejdsparter. 
Bladet eksisterer økonomisk takket være vore sponsorer, Fionia Bank, Fyens Stiftstidende, Carls-
berg Sport, INWork og Odense Congres Center? 
En stor TAK til dem. 
 
Vores redaktør er stærkt medvirkende til bladets kvalitative indhold, så en stor TAK til Leif F. Jen-
sen. 
 
Som alle andre klubblade, er det ofte svært at finde materiale nok, så der skal lyde en opfordring til 
Jer alle, lad os få ideer og indlæg fra Jer. 
 
Bestyrelsen har drøftet, om vi på et tidspunkt skal overgå til en digital udgave- Hvad siger I til det? 
 
Hjemmeside – projekt: 
I vores arbejde for at forbedre vores egen hjemmeside, har vi sammen med INWORKS startet et 
projekt, hvor distriktsforbundene kan deltage, og opnå flere fordele. 
Hør mere om det, ved John Nielsen. 
 
Jeg håber dette dækker vore aktiviteter, og ser frem til et godt møde, og vores fremtidige samarbej-
de. 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 
 

4. Regnskab og orientering om næste års budget 
Annie gennemgik regnskabet i overskrifter og der var ingen kommentarer fra de delegerede, og 
regnskabet blev derefter enstemmigt vedtaget. 
 
 
 



5. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingentsats i 2009 på 100,- kr.  
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
6. Indkomne forslag 
Der var ikke indkommet nogle forslag. 
 
7. Valg af bestyrelse og suppleanter 

a. Valg af kasserer  (Annie Nielsen villig til genvalg) Annie blev valgt uden modkandi-
dater 

b. 3 bestyrelsesmedlemmer: (Poul Henning Andersen FBU – villig til genvalg), ( Leif 
F. Jensen  - DCU – villig til genvalg) og (Leif Rasmussen – FBUF – villig til gen-
valg). Alle 3 blev valgt uden modkandidater. 

c. 2 suppleanter hvert år (Lars Hedmann DKU villig til genvalg og Bernt Nielsen DGU 
ligeledes villig til genvalg). Begge blev valgt uden modkandidater. 

 
8. Valg af 2 revisorer;  
(Bent Theisen og Lars Heskjær der begge er villige til genvalg) og 1 suppleant (Susanne Hansen 
villig til genvalg.) Alle 3 blev valgt uden modkandidater. 
 
9. Eventuelt 
Ingen bemærkninger under evt. 
 
Slutteligt takkede formanden John Christensen dirigenten Asger Rasmussen for kyndig ledelse 
af repræsentantskabsmødet. Han takkede ligeledes de fremmødte for deltagelsen og så frem til 
det kommende års samarbejde. 

 
 
 
 
 
_________________  ________________  _____________ 
Dirigent    Formand   Referent  
Asger Rasmussen  John Christensen  John Nielsen 
. 


