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Odense d. 09. marts 2013 

 

 

 

Referat fra repræsentantskabsmøde i Fynske Idrætsforbund 
 

Torsdag d. 07. marts 2013 kl. 18.00 
 

Pucken 

 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

 

 

Formand John Christensen indledte med at byde velkommen til alle fremmødte, og en særlig vel-

komst til vores indbudte gæster:  

AL-bank v/ Ann Daugard Skøt,  

Carlsberg Sport v/Niels Bent Larsen og  

Aftenens indlægsholder Willy Rasmussen, DIF 

 

Inden repræsentantskabsmødet, blev årets lederpriser overrakt. 

Henholdsvis AL-bank - prisen, for årets kvindelige idrætsleder, og Carlsberg Sport – prisen, for 

årets mandlige idrætsleder. 

 

Det har igen været spændende at læse om de ildsjæle, som udfører deres store frivillige arbejde i de 

fynske idrætsklubber, og det er vigtigt, at klubberne sender deres indstillinger, så vi kan motivere og 

fremhæve ildsjælene i deres vigtige arbejde. 

 

AL-bank prisen blev overrakt til: 

 

Lisbeth Skovbjerg Madsen, Odense Orienteringsklub. 

 

Carlsberg sport – prisen blev overrakt til 

 

Alex Pedersen, Middelfart Volleyball klub: 

 

Stort TILLYKKE til dem begge!! 

 

 

1. Valg af dirigent og referent 

 

Bestyrelsen foreslog Asger Rasmussen, OB – Bordtennis, som dirigent, og han blev valgt med ak-

klamation. 

 

Carsten Lausten blev valgt som referent. 
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Asger Rasmussen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og gjorde opmærksomt 

på, at ved afstemninger gælder reglen om almindeligt flertal, dog kræves der 2/3 af stemmerne fra 

de fremmødte stemmeberettigede for at kunne lave en vedtægtsændring. Dirigenten orienterede 

herefter forsamlingen om, at der var 40 personer til stede, og at de repræsenterede 26 stemmer den-

ne aften. 

 

2. Bestyrelsens beretning 
 

Sekretariat og bestyrelse: 

Da vi mødtes her, for et år siden, stod vi for at skifte konsulent, den 15. marts tiltrådte Carsten Lau-

sten, og her ca. 1 år efter, kan vi konstatere, at vi har fået en dygtig, engageret og kreativ medarbej-

der. 

 

Carsten har øget vores synlighed i medlemskredsen, blandt vore samarbejdspartnere, og virkelig 

aflastet bestyrelsen, ved flere opgaver. 

 

Vi har øget medlemsantallet med 6 nye forbund, så vi nu er 44 forbund. 

 

Og der er skabt en god kontakt til specialforbundenes udviklingskonsulenter. 

Nu hvor vi har lært hinanden at kende, åbner der sig nye muligheder og opgaver. 

 

Sidst på året indgik vi en aftale med studerende Anita Faros, der som led i hendes uddannelse er i 

praktik, fra 14/1 til 16/4, og hun vil arbejde med et projekt vedr. markedsføring af Dart overfor børn 

og unge, bl.a. med afsæt i den kommende skolereform, med Aktivtimer, som formentlig starter i 

Odense Kommune,til næste skoleår?  

Dart er udgangspunktet, men tankerne og ideerne vil også kunne bruges af andre idrætsforbund. 

Desuden arbejder Anita også for at forbedre Fynske idrætsforbunds synlighed, og vi vil i den nær-

meste fremtid være at finde på facebook, så husk at ”like” siden, når den kommer!! 

 

Bestyrelsen afholdt i maj, et Strategimøde, og besluttede her, at søge tættere kontakt til DIF, med 

henblik på et fremtidigt fælles arbejde for den fynske idræt. 

Vi har foreløbig haft en særdeles konstruktiv erfaringsudveksling med formand Niels Nygaard, og 

en drøftelse med næstformand Preben Staun, og vi ser positive perspektiver i disse kontakter. 

 

Økonomi: 

Selve regnskabet for 2012, og budgettet for 2013, vil vores kasserer Annie Nielsen redegøre for, 

under pkt.3, på sædvanlig professionel måde, så her blot et par overordnede kommentarer. 

 

Efter møde med den nye organisation Udvikling Fyn- Sport & Event, har vi fastholdt støtten herfra, 

til dækning af lønomkostninger. Det er vi meget glade for. 

 

For et år siden, var der stor usikkerhed omkring midlerne, som vi modtager fra Kulturregion Fyn, 

via Det Rådgivende Fritidsudvalg, og der har i årets løb været afholdt en del møder, med Ib Kethel-



 
FYNSKE IDRÆTSFORBUND 

Stadionvej 50 opg.D 

5200 Odense V 

 

 3 

sen som dygtig tovholder, og resultatet blev, på et medlemsmøde, den 31. maj 2012, at der blev 

aftalt nye vedtægter, og retningslinier, for de fremtidige tildelinger af tilskud. 

Hermed ser det ud til, at en meget lang, og hård, kamp for at fastholde de oprindelige ”Amtsmid-

ler”, til gavn for den fynske idræt har fået en god slutning. 

 

Vi skal selvfølgelig fortsat gøre os fortjente til tilskuddet, og det kræver, at vi aktivt arbejder for den 

fynske idræt, og med vægt på forhold, som kommer ungdommen til gavn. 

Det nye og spændende er også, at vi er kommet tættere på kultursamarbejdet. 

Det flotte resultat skyldes ikke mindst en meget stor og seriøs indsats af Ib Kethelsen, så tak for det, 

og vi er meget trygge ved, at du fortsat har fokus på denne sag.  

 

Projektpuljen: 

Gennem året har det vist sig, at vores projektpulje har givet muligheder for nye spændende projek-

ter, i en række klubber, og håber, at der fremover vil være endnu flere klubber, som søger kontakt, 

for at få hjælp til nye tiltag. 

I kan se mere om dette på vores hjemmeside. 

For at vise bredden i projekterne, er her nogle eksempler: 

- Fyns Kegleunion, støtte til skoleprojekt. 

- Højby Gymnastik, støtte til air track. 

- Odense Roklub, støtte til en ny og spændende båd. 

- Og et spændende projekt mellem 4 klubber, Odense Triathlon klub, Cykling Odense, Oden-

se Roklub og OSLF- ”Idræt på X og tværs i Odense”. 

Arrangementer. 

Det klart største arrangement FI har deltaget i, er Sportslørdag, der afholdes i januar måned, i områ-

det omkring Odense Idrætspark. 

Arrangementet har de seneste par år haft 5000 -6000 deltagere, og er helt klart ved at udvikle sig til 

et fælles fynsk arrangement. 

Gruppen omkring arrangementet har netop afholdt et ”værdivurderingsmøde”, og alle er enige om 

at fortsætte, og løbende udvikle arrangementet, som vil finde sted, næste gang, den 11. januar 2014, 

reserver allerede nu datoen. 

 

Sammen med Odense Kommune har vi, nu for 2. gang, haft mulighed for at deltage i det årlige Fyr-

aftensmøde, i 2012 var det med et rigtig godt indlæg af TV doktoren Peter Qurtrup Geisling. 

Ved disse møder er der mulighed for at træffe andre frivillige foreningsfolk. 

Hold øje med informationerne hos FI og Odense Kommune, og vi kan oplyse, at Fyraftensmødet i 

2013, bliver den 7. november, med et interessant indlæg af Hummeldirektør Christian Stadil. 

 

Så vil jeg også gerne nævne de muligheder, som samarbejdet med Arbejdernes Landsbank byder på. 

AL har, som led i vores sponsoraftale, påtaget sig at afholde klubmøder, hvor de fortæller om besty-

relsesansvar. 

Foreløbig har der været afholdt 1 møde, den 29. januar 2013, og næste møde er planlagt til efteråret 

2013. 

Hvis I er interesserede kan I henvende jer til vores konsulent, Carsten Laustsen. 
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Vi har i øvrigt planer om at afholde et Fyraftensmøde, den 2.maj, med indlæg af sportsjournalist 

Erik Nielsen, han vil fortælle om sin nye bog, der udkommer den 17. april 2013, igen hold øje med 

hjemmesiden! 

 

Miljø arbejdet: 

Vores Miljøudvalg har igen udført et stort og godt arbejde. 

Mest markant omkring etableringen etablering af en ny Motorbane, der formentlig etableres i Kær-

by Mose. Forhåbentlig kan man snart lukke denne næsten 20 år gamle sag? 

 

Også omkring Stige Ø, har der været stor aktivitet, her fokuseres der nu på et ”Aktivitetscenter”. 

Hele udvalget har været i sving, men ”det store læs” er trukket af Svend Conrad og Bjarne 

Kongstad , med stærk opbakning af Ib Ketelsen og Carsten Laustsen. 

TAK til alle. 

 

Som tidlige sagt, skal I ikke holde jer tilbage, hvis I løber ind i miljøproblemer, udvalget er klar til 

at hjælpe jer. 

Bl.a. kan det nævnes, at Jørgen Raaen er meget opmærksom på evt. følger af den nye Vandmiljø-

plan, der kan gå hen og få betydning for idrætsanlæg, på lavtliggende områder? 

 

Samarbejde med øvrige organisationer: 

Vi har arbejdet på en tættere kontakt til DIF, og der er stor gensidig interesse i et øget samarbejde, 

og en stærkere udveksling af informationer. 

Det er bl.a. bekræftet med et møder med Niels Nygaard og Preben Staun, og vi ser positive perspek-

tiver i dette forstærkede samarbejde. 

 

Samarbejdet med DGI-Fyn viser sin berettigelse, og Idrætspolitisk Forum Fyn har vist sig  som et 

forum, hvor de kommunale forvaltninger og de fynske idrætsorganisationer, FI/DGI-

Fyn/Firmaidrætten og Samvirkerne, i fællesskab kan vi udveksle planer og projekter, til idrættens 

bedste. 

 

Vi har også opsøgt Skoleidrætten, og forventer at der her kan skabes noget konstruktivt, bl.a. i for-

bindelse med den nye Skolereform. 

F.eks. Dartprojektet, der er skræddersyet til Aktivtimer. 

Skoleidrætten selv har ikke, i øjeblikket, nogle projekter klar, men vi holder kontakten, og vi kan 

evt. bringe Keglesports projektet ind i dialogen. 

 

Vi har igen deltaget i en del specialforbunds årsmøder, enten som gæster, eller som dirigent, og ser 

vi som en god mulighed for at få tæt kontakt, og et stærkt indblik i det arbejde, der sker på Fyn, vi 

tilstræber at møde op, hvis vi bliver inviteret.  

 

FI´s repræsentation: 

De mange repræsentationer i forskellige fora sikrer, ud over direkte indflydelse, også en stor infor-

mation. 
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Ib Ketelsen er meget aktiv i Idrættens Fællesråd, Det Rådgivende fritidsudvalg, Idrætspolitisk Fo-

rum Fyn og Kulturregion Fyn, ligesom han aktivt repræsenterer idrætten i Donorer på OUH. 

 

Skoleidræt varetages primært af Bernt Nielsen, sammen med vores konsulent, Carsten Lausten. 

 

Samarbejdet med DIF, DGI-Fyn, Samvirkerne og Firmaidrætten sker primært via John Christensen, 

Ib Ketelsen og konsulent Carsten Lausten, men det inddrager i høj grad hele bestyrelsen. 

 

Leif Rasmussen sikrer vore interesser i TV2Fyns bestyrelse, og i brugergruppen for Odense Kom-

munes Kultur- og Idrætscenter. 

 

John Christensen er aktiv i komiteen for ”Årets sportsnavn”, og styregruppen for Sportslørdag ar-

rangementet. 

 

John Christensen er medlem af styregruppen i den nye organisation Udvikling Fyn - Sport & Event, 

samt bestyrelsesmedlem i H.C.Andersen Marathon, ligesom han er formand for Odense kommunes 

Eliteidrætsudvalg. 

 

Kommunikation: 

Henover året er vores hjemmeside blevet redigeret, og den holdes løbende opdateret med nye in-

formationer, og Carsten Lausten har sørget for, at den er blevet mere læseværdig, og det giver som 

resultat, at der et forøget antal besøgende. 

 

Vi undskylder, at der, på det seneste, har været lidt problemer, bl.a. i forbindelse med tilmeldinger-

ne til Repræsentantskabsmødet, problemerne skulle nu være løst 

 

Sponsorer: 

Tak for samarbejdet med vore sponsorer, hvor især Arbejdernes Landsbank har været meget aktive. 

TAK for det, og vi ser frem til endnu mere aktivitet og samarbejde. 

Også tak til vore øvrige sponsorer Carlsberg Sport og OCC. 

 

Ligeledes tak til Odense Kommune omkring deres velvilje omkring lokale støtte, og til Udvikling 

Fyn og Kulturegion Fyn for deres økonomiske støtte, til den fynske idræt. 

 

Jeg håber dette dækkede vore aktiviteter, i det forgangne 

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

En stor tak til mine bestyrelses kollegaer, for en stor indsats og jeres positive indstilling. 

 

Ingen ønskede at kommentere beretningen. 

  

Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget. 

 

3. Regnskab og orientering om næste års budget 

Annie gennemgik regnskabet i overskrifter. Regnskabet viste et mindre overskud. 
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Lisbeth Skovbjerg Madsen: Hvad gør man hvis man har en god ide 

AN: Bruger skemaet som findes på vores hjemmeside, ellers kontakt vores konsulent for råd-

givning. 

 

Regnskabet blev derefter enstemmigt vedtaget 

 

Herefter orienterede Annie Nielsen om budgettet for 2013. 

 

4. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingentsats i 2013 på 100,- kr.  

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

5. Indkomne forslag 

 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter 

    Genvalg af Annie Nielsen, Leif Rasmussen og Bernt Nielsen 

    Nyvalg af Ole Hansen 

 

     Genvalg af suppleanterne Lars Heskjær og Thomas Kaa 

 

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant ;  
 

     Genvalg af Susanne Hedager og Susanne Hansen 

     Revisorsuppleant nyvalg af Kurt Madsen 

 

8. Eventuelt 

 

 

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  Carsten Lausten 

 


