
Repræsentantskabsmøde i  
Fynske Idrætsforbund afholdt  
Tirsdag d. 08. marts 2011 kl. 18.30  
Nordea Bank Erhvervscenter, Vestre Stationsvej 7, 5000 Odense 
 

Referat. 
 

1. Valg af dirigent og referent.  
Thomas Bach blev valgt til dirigent.  
Leif Rasmussen blev valgt til referent. 
 

2. Bestyrelsens beretning.  
John Christensen aflagde bestyrelsens beretning.   
gennemgik den skriftlige beretning - Se bilag 1. 
Spørgsmål til beretningen: Ingen 
 

3. Regnskab og orientering om næste års budget.  
Se bilag 2. 
Regnskabet gennemgås. Indtægter i alt. 440.000 
Udgifter: 353.353 hensættelser 60.000. 
Årets resultat 26.340 kr.  
Aktiver i alt. 395.000 
Egenkapital ultimo 2010 Kr. 160.042 
Spørgsmål til regnskabet: Ingen 
 

Budget  
Se bilag 3. 
Indtægter i alt 469.500 
Udgifter: i alt 469.500 
Spørgsmål til budget. Ingen 
 

4. Indkomne forslag.  
Ingen 
 

5. Fastsættelse af kontingent   
Forslag fra bestyrelsen er uændret kr. 100. Vedtaget 
 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter 
Kasserer Annie Nielsen (villig til genvalg). Valgt.   
Sekretær Leif Rasmussen (villig til genvalg). Valgt. 
Bestyrelses medlem Poul Henning Andersen (villig til genvalg). Valgt. 
Bestyrelsesmedlem: Bernt Nielsen – (villig til valg). Valgt. 
 

7. Valg af suppleanter  
Johnny Rusbjerg og Thomas Kaa. Genvalg 
 

8. Valg af revisorer 
Susanne Hansen og Lars Heskjær .Genvalg 
Suppleant  Susanne Hedager. Genvalg 
 

9. Eventuelt 
Ingen indlæg 
 

Formand John Christensen takkede dirigenten for god styring af mødet og forsamlingen for god ro og orden 
. 
  



BILAG 1 
Bestyrelsens beretning. 

Vi indledte året med en målsætning om at øge medlemsantallet, desværre er det ikke gået helt så 

godt, som vi havde håbet på, så vi vil fortsætte dette arbejde. 

Vi er dog blevet lidt flere, så vi i dag har 39 specialforbund, som medlemmer, og det 

repræsenterer største delen af mulige DIF - medlemmer, idet alle de medlemsmæssigt store 

forbund er  medlemmer hos FI. 

Der er dog fortsat plads til forbedringer. 

Økonomi: 

Vores kasserer, Annie Nielsen, vil under pkt. 3, gennemgå regnskabet for 2010, og orientere om 

budgettet for 2011.  

Jeg vil derfor blot kommentere situationen vedrørende de tidligere ”Amtsmidler ”. 

Som vi omtalte sidste år, kom der en afklaring, så midlerne fortsætter fra 2011, og de vil fremover 

blive administreret af Odense Kommune. 

Den fynske idræt har arbejdet stærkt for at midlerne fortsatte til gavn for den fynske idræt, og 

ikke mindst vores næstformand, Ib Kethelsen, har ydet en meget stor arbejdsindsats. 

Det er da også ham, der har holdt tøjlerne, i arbejdet med at få en aftale om den fremtidige 

fordelings nøgle på plads. 

Det er sket gennem en meget aktiv indsats i Det Rådgivende Fritidsudvalg, og i tæt samarbejde 

med de øvrige idræts – og spejder organisationer. 

Det forventes, at Odense Kommune meget snart afslutter sagen endeligt. TAK til Ib, for en flot, og 

vedholdende indsats. 

Projektpuljerne,” Fynsk Idræts Udvikling ” og  ”Spræng rammerne” : 

I løbet af 2010, har vi igen været i stand til støtte en række spændende projekter. 

Den dygtige, unge, Fåborg sejler, Celine Carlsen, fik hjælp til sine forberedelser, til Ungdoms OL, i 

Singapore, og hun kvitterede med en flot 4. plads. 

Vægtløftningsklubben KONO, og Fjeldsted Speedway, har fået hjælp til særligt udstyr. 

Årup Idrætsforening har fået støtte til et projekt, sammen med Dansk Arbejder Idræt, hvor de har 

udviklet et nyt koncept, for Forenings Parkour. 

Odense Svømme Klub vil gerne udvikle interessen for ”Åben vand svømning”, og det vil vi gerne 

støtte.. 

Vi er meget glade for at kunne støtte disse spændende projekter, og der er udsigt til, at der også i 

2011, er mange gode ideer, og hvis I går med overvejelser om at kaste Jer ud i noget nyt, så lad 

os høre fra Jer. 

 



Sekretariatet: 

Ved Repræsentantskabsmødet i 2010, fik Bestyrelsen en opfordring til at komme ud på HELE Fyn, 

og det tog vi positivt til os. 

På et bestyrelses seminar, i april, drøftede vi hvilke muligheder vi havde? 

På den baggrund har vores konsulent, John Rask Nielsen, aktivt opsøgt bestående 

Idrætssamvirker, og kontaktet foreninger, i de kommuner, der ikke har organiseret sig i Samvirker, 

eller tilsvarende netværk. 

Det har givet gode kontakter, men også vist, at der er behov for yderligere støtte og samarbejde. 

I Fåborg – Midtfyn kommune, har John bl.a. givet hjælp til organisering af bestyrelsesarbejdet i en 

række foreninger. 

Sammen med DAI, har John også været aktiv med kurser i Organisationsudvikling, og projektet ” 

Muskeltræning for 60+ årige”, sammen med DIF og Odense Kommune fortsætter, med stor 

succes. 

Sidst på året blev John desværre ramt af sygdom, og det satte en foreløbig stopper for hans 

mange aktiviteter. 

De seneste meldinger tyder på, at vi kan se frem til at have vores konsulent i gang igen, i løbet af 

Foråret. 

Stor tak til John, for hans engagerede indsats, og de bedste ønsker om god bedring, og snarligt 

gensyn. 

Sekretariatet fungerer heldigvis alligevel, takket være en særlig indsats af 

bestyrelsesmedlemmerne Annie Nielsen og Leif Rasmussen, også stor tak til Jer. 

Medlemsmøder: 

I april afholdt vi Ledertræf, i Rudkøbing, og det var tydeligt, at emnet ”Sponsorater i idrætten, i 

finansielle krisetider” var et meget aktuelt emne. 

Indlæggene var interessante og spændende, og deltagerne fik et godt udbytte med hjem, ligesom 

det endnu engang blev slået fast, at vi alle har stor fornøjelse af at mødes, og som det hedder på 

nudansk, ”Networke”. 

Bestyrelsen overvejer et emne for et nyt Ledertræf, så hvis I har forslag, hører vi meget gerne fra 

Jer? 

Vi er også meget indstillet på, at arrangere ”Fyraftens møder”, men vil gerne have input, til emner. 

Miljøarbejde: 

Der har i årets løb været en hel del aktivitet omkring forskellige ” Miljøsager”, og det har involveret 

både Miljøudvalget og Bestyrelsen. 

Vi var meget aktive, omkring genåbningen af Højbjerg banen, og med Svend Conrads store indsigt 

i Motorsporten, har vi stået med gode argumenter, men som I ved, så lykkedes det desværre ikke. 



Vi fortsætter nu arbejdet med at bibeholde ”dispensationen”, indtil der findes en ny bane. 

Arbejdet omkring placeringen af den nye bane peger, i øjeblikket, i retning af arealer ved Tarup – 

Davinde? 

Arbejdet omkring Stige Ø, og et Søsport center har, med Bjarne Kongstad og Svend Conrad i 

spidsen, og John Christensen på sidelinien, været i fokus, og ved den netop afholdte 

generalforsamling i Søsport Center Stige Ø, er alle involverede foreninger blevet ført ajour, med 

status. 

Der er kontakt til forskellige ”Friluftsorganisationer”, og til Elite facilitetsudvalget, under Lokale – 

og Anlægsfonden, samt Dansk Kano – og Kajakforbund og Dansk Forening for Rosport. 

Disse kontakter har betydet, at vi er ”inde i billedet”, hvis/når der tages stilling til placering af et 

nyt internationalt rostadion. 

Vi arbejder på et oplæg til Odense Kommune, med henblik på en tilkendegivelse om opbakning, 

før vi fortsætter til Miljøministeriet. 

På møder med Odense Kommune har vi, sammen med bl.a. Orienteringsforbundet, slået til lyd for, 

at Militærområdet i Højstrup, forbliver brugbart for almindelige fritidsaktiviteter. 

Det følges op, sammen med Odense Kommunes planer, for udvikling af naturområderne i og 

omkring Odense. 

Vi har ikke, i årets løb været involveret i ”Miljøsager”, på det øvrige Fyn, men vi tilbyder fortsat 

vores hjælp, hvis der opstår problemer. 

Vi søgte medlemskab af Odense Kommunes ”Grønne Råd”, og det betød da, at man gav plads til 

idrætten, i det man valgte, at inddrage SIKO, og vi har selvfølgelig tilbudt SIKO al mulig 

opbakning. 

Samarbejde med øvrige idrætsorganisationer: 

Samarbejdet med DGI – Fyn er fortsat meget positivt, og konstruktivt, og vi er i løbende kontakt 

omkring idrætsudviklingen på Fyn, TAK til DGI – Fyn, det er en god ting, at vi holdt fast i vores 

”Fynisering”. 

Som tidligere nævnt holder vi kontakt med de etablerede Idrætssamvirker, SIKO i Odense, og 

Idrætssamvirkerne i Svendborg, Nyborg og Fåborg – Midtfyn, og vi forsøger at styrke foreningerne 

i de kommuner, hvor man endnu ikke har organiseret sig. 

Ved enkelte lejligheder har vi kontakt til DIF, og får altid en meget fin respons. 

I Det Rådgivende Fritidsudvalg, har der været ekstraordinær aktivitet, for at finde ”fodslag”, 

mellem de enkelte organisationer, omkring etableringen af den endelige ”Fordelingsnøgle”. 

Ib Kethelsen har, som vores repræsentant, og formand for Rådet, virkelig haft brug for alle sine 

forhandlings evner, og der har været enighed blandt alle idrætsorganisationerne, FI,DGI og 

Firmaidrætten, samt Spejderne. 

Det ender med en fair og god løsning, endnu engang tak til IB. 



Idrætspolitisk Forum Fyn er inde i overvejelser, om den fremtidige organisering, og vi vil , 

selvfølgelig, fortsat bidrage aktivt, idet vi ener det kan blive et væsentligt forum, i fremtiden, for 

kontakten mellem Idrætten og kommunerne. 

Det er bl.a. gennem denne organisation, at man kører det spændende projekt ”Grib chancen”, 

som næsten alle fynske kommuner nu har gang i . 

Vi har deltaget i flere Specalforbunds årsmøder, enten som gæster, som dirigent, eller givet 

indlæg. Der er fortsatte løbende kontakter, ligesom vi holder os i kontakt med Skole Idrætten. 

Fynske Idrætsforbunds repræsentationer: 

Gennem vores repræsentation i forskellige organisationer arbejder vi for indflydelse og 

anerkendelse af den fynske idræt. 

John Christensen deltager aktivt i komiteen for ”Årets Sportsnavn”, og nu også det nye tiltag, med 

”SPORTSLØRDAG”, et arrangement, som udvikler sig rigtig godt, og forhåbentligt bliver et ”Fynsk 

arrangement”. 

John er endvidere vores repræsentant i Sport Event Fyn, H. C. Andersen Marathon, samt Odense 

Kommunes Eliteidræts udvalg og Idrætspolitisk Forum Fyn. 

Ib Kethelsen repræsenterer os flot, i Idrættens Fællesråd, Det Rådgivende Fritidsudvalg, Kultur 

Region Fyn og Bloddonorerne på OUH. 

Leif Rasmussen og John Rask varetager, på bedste vis, vore interesser i Odense Kommunes Kultur 

– og Idræts Hus. 

Samarbejdet med DGI - Fyn, Skole Idrætten og Firmaidrætten bliver primært varetaget af John 

Christensen og Ib Kethelsen, medens Leif Rasmussen sikrer idrættens indflydelse i TV2 – Fyns 

bestyrelse. 

Idrætsbyggerier: 

I Ryslinge arbejde der fortsat med en ny Multihal, og vi har været på banen med en del 

rådgivning.  

Det ser nu ud til, at der meget snart tages første spadestik til en ny Tennishal, i Odense, ved 

Marienlyst centeret, sandsynligvis foråret 2012. 

Forundersøgelserne omkring Odenses nye Cykelbane er i gang, og der er budgetteret penge. 

Forhåbentlig sker der snart noget her? 

Vi har taget aktiv del i drøftelserne vedrørende opgradering og vedligeholdelse af bestående 

faciliteter, og det vil vi fortsat have fokus på. 

Bladet Fynsk Idræt:  

Som I nok har bemærket, er Fynsk Idræt overgået til elektronisk form, det skyldes dels de 

almindelige økonomiske betingelser, men også et stærkt ønske om, vie de elektroniske medier, at 

nå ud til en meget bredere læserskare. 



Den trykte udgave kom kun ud til vore medlemmer, Specialforbundene, samt enkelte klubber og 

vore nærmeste kontakter i kommunerne. 

Nu tror vi på, at vi kan komme direkte ud til klubberne og flere samarbejdspartnere, vi vil opfordre 

til, at man kobler sig til mailing listen. 

Siden Fynske Idrætsforbund startede og vi begyndte at udgive bladet, har vi været så heldige, at 

have en meget kompetent og flittig redaktør, så bladet har haft en meget flot kvalitet. Derfor en 

meget stor tak til Leif F. Jensen, for en kæmpe indsats. 

Desværre har Leif besluttet sig for, at lægge en større del af sin arbejdskraft i andre regi, og marts 

udgaven bliver den sidste med Leif som redaktør 

Bestyrelsen, og jeg selv personligt vil gerne sige dig mange tak for indsatsen og vi beklager alle, at 

du, både som redaktør og bestyrelsesmedlem forlader os. 

Vi glæder os over, at du har lovet forsat en give en hånd med. 

Du har, så rigeligt, ”aftjent din værnepligt”, og vi ønsker dig held og lykke i den nye tilværelse. 

Bladet vil dog ikke ”lukke ned”, som altid inden for den frivillige idræt, står nye klar til at løfte 

opgaven. 

Det er derfor med glæde jeg byder velkommen til det nye team, Leif Rasmussen og Leif F. Jensen 

og vi ser alle frem til nye spændende ”numre” af ”Fynsk Idræt”. 

Sponsorer: 

Vi har fortsat et godt samarbejde med en række sponsorer, og jeg vil gerne sige tak til: 

Nordea Bank, Carlsberg Sport, Walthers Dinner, OCC/Odense Sport og Event, Track One,  Odense 

Vinterrevy og Danbillet 

                                       --------------------------------------- 

Jeg håber, jeg har fået dækket det forgangne år, så I har fået et indblik i vore aktiviteter. 

Jeg ser frem til en god debat, og et godt møde, og selvfølgelig til et fortsat godt samarbejde. 

Inden jeg slutter, vil jeg gerne sige en stor tak til mine kollegaer i bestyrelsen, vores konsulent, for 

en flot indsats og et godt samarbejde. 

TAK for ordet, og såfremt, der måtte være spørgsmål, vil jeg selvfølgelig meget gerne svare på 

dem. 

John Christensen 

                                

 

 



BILAG 2 

 

RESULTATOPGØRELSE 

 

Indtægter:       
Kontingenter    Kr.          3.900 

Off. Midler    Kr.      229.037  

Tilskud til løn/extern bistand  Kr.      141.300 

Renter    Kr.          4.256 

Fonde - sponsorer   Kr.        61.200 

I alt    Kr.      439.693 

 

Udgifter: 

Møder    Kr.         5.417 

Telefon – IT. forbrug - Alarm  Kr.       22.920 

Personale    Kr.     197.288 

Kontorhold    Kr.       10.001 

Porto    Kr.         1.425 

Forsikring – abonnement   Kr.         5.472 

Repræsentation   Kr.         3.366 

Frivillige ledere   Kr.       14.000 

Mindre nyanskaffelser   Kr.       13.270 

Repræsentantskabsmøde    Kr.         1.055 

Markedsføring   Kr.         6.250 

Køkken inkl. rengøring   Kr.         5.314 

Kørsel    Kr.         3.471 

I alt drift    Kr.    289.249 

 

Miljøudvalget   kr.         4.300 

Sundhedsudvalget   kr.       - 1.275 

Projektpuljen    kr.       22.850 

Bladudvalget note 1.   kr.       27.070 

Fyraftensmøde   kr.         5.925 

Ledertræf Rudkøbing   kr.         1.719 

Hjemmeside Od. Kultur og..  kr.         1.036 

Hjemmesideprojekt 1   kr.       - 5.631 

Øvrige tiltag    kr.         8.110 

I alt    kr.    353.353 

Hensættelse note 2   kr.       60.000 

I alt    kr.     413.353 

 

Årets resultat    kr.       26.340 

 

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2010 

 

Aktiver: 

Nordea Bank Daglig   Kr.     79.223 

Nordea Bank    Kr.   314.712 

Kasse    Kr.       1.051 

Debitorer    Kr.              0 

    Kr.   394.985 



Passiver: 

Egenkapital primo 2010   Kr.   133.702 

Årets resultat    Kr.     26.340 

Egenkapital ujtimo 2010   Kr.   160.042 

Projektmidler ej udb.   Kr.     23.500 

Moms 4 kvt.     Kr.  -       417 

Skyldig A-skat m.v.   Kr.       1.860 

Periodeafgrænsning   Kr.       5.000 

Hensættelser note 2.   Kr.   205.000 

I alt    Kr.   394.985 

 

 

Note 1 vedr. Bladudvalget: excl. moms     . 

Annoncer  Kr.  51.200 

Trykning  Kr.–27.070 

Reklamemateriale Kr.           0 

Kontorhold  Kr.           0 

Resultat                               Kr.  24.130 

 

Note 2. Hensættelser              år 2010          I alt   

Løn – extern bistand Kr.   50.000  Kr. 170.000 

Sundhed  Kr.     0  Kr.   10.000 

Samtalefora  Kr.   10.000  Kr.   10.000 

Klublederkursus Kr.     0 Kr.   15.000 

Hensættelser i alt Kr.   60.000  Kr. 205.000   

 

 

Note 3 Søsportscentret har eget regnskab 

Egenkapital ultimo 2010   Kr.    20.976 



BILAG 3 
 
                                Budget: 2011  
 

Indtægter Kr. 
Forventet indtægt 330.000 
Sponsorer eksl. moms 70.000 
Kontingenter 4.500 
Lederpriser 10.000 
Muskeltræning 60+ 5.000 
Ekstern bistand 50.000 
    
I alt 469.500 
    
  
Udgifter   Kr. 
Telefon og IT- Hjemmeside   20.000 
Forsikring inkl. ansat   5.500 
Møder   5.500 
Kørsel   5.000 
Frivillige   15.000 
Kontorhold   7.000 
Porto   2.000 
Nyhedsbrev (4 E-blade inkl. moms)  30.000 
Reklame, udstilling mv.   5.000 
Repræsentantskabsmøde   5.000 
Lederpris   10.000 
Samtalefora 10.000   30.000 
Fyraftensmøder   10.000 
Bestyrelseskonference   5.000 
Projektpuljen   50.000 
Miljø    5.000 
Sundhed ink. muskeltræning 10.000  0 
Klublederkursus 15.000  0 
Årlig idrætsfest   15.000 
Spræng rammerne   20.000 
Markedsføring   5.000 
Repræsentation   5.000 
Abonnementer   2.000 
Køkken   3.000 
Rengøring   4.000 
Mindre nyanskaffelser   5.000 
Div.    500 
Personale inkl.   200.000 
    469.500 
 


