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Odense d. 06. marts 2014 

 

 

 

Referat fra repræsentantskabsmøde i Fynske Idrætsforbund 
 

Onsdag d. 05. marts 2014 kl. 18.00 
 

Ullerslev Kultur- og fritidscenter 

 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

 

 

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

komst til vores indbudte gæster:  

Aftenens indlægsholder Lasse Lyck, DIF 

 

Inden repræsentantskabsmødet, blev årets lederpriser overrakt. 

Henholdsvis Middelfart Sparekasse - 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. 

 

Middelfart sparekasse prisen blev overrakt til: 

 

Marianne Petersen – Rudkøbing Tennisklub. 

 

Carlsberg sport – prisen blev overrakt til 

 

Karl Emil Greve – Tommerup Vandpolo: 

 

Stort TILLYKKE til dem begge!! 

 

 

1. Valg af dirigent og referent 

 

Bestyrelsen foreslog Ib Ketelsen, dog vidende at det ville kolidere med vedtægterne der siger et 

bestyrelsesmedlem ikke må være dirigent, men eftersom der var forfald fra den planlagte dirigent, 

bad man om forsamlingens tilladelse til dette. Der var ingen protester mod dette og Ib Ketelsen blev 

valgt med akklamation. 

 

Carsten Lausten blev valgt som referent. 
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Ib Ketelsen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og orienterede om at der var 23  

stemmer denne aften. 

 

2. Bestyrelsens beretning 
 

Bestyrelse og sekretariat: 

Der har været mange opgaver for såvel bestyrelsen, som konsulenten, og efter sommerferien fik vi 

mulighed for at drøfte, og justere, aftalen med Carsten Lausten, så han siden 1. august har arbejdet 

25 timer om ugen. 

Dermed har Carsten fået større mulighed for at aflaste bestyrelsen ved deltagelse i flere møder, og 

det har vi oplevet meget positivt. 

 

Bestyrelsen omtalte sidste år, at vi ville søge større samarbejde med DIF, for at øge synligheden på 

Fyn, for begge organisationer. 

Det har bl.a. sket ved, at John Christensen nu er udpeget som DIF – ambassadør, et spændende pro-

jekt, som vi lige har hørt om, fra Lasse Lyck (tak Lasse). 

Det er helt sikkert en opgave, som vi vil være til fordel for alle involverede. 

 

En opgave, som har været meget tidkrævende, helt specielt for Ib Ketelsen, er samarbejdet i Det 

Rådgivende Fritidsudvalg og Kulturregion Fyn. 

Opgaven er meget vigtig, fordi vi gennem Kulturregion Fyn modtager de midler, som tidligere blev 

kaldt ”Amts midlerne”, og Det Rådgivende Fritidsudvalg er det forum, hvor midlerne fordeles. 

Ib arbejder, på vegne af Fynske Idrætsforbund, og fynsk idræt, for at idrætten bliver en accepteret 

del af det fynske kulturliv, og meget tyder på, at det udvikler sig i den rigtige retning. 

De enkelte forbund og foreninger kan gøre meget for at deltage i denne opgave, ved at inddrage 

”kulturarrangementer” i de idrætslige arrangementer. 

Bestyrelsen/konsulenten vil meget gerne hjælpe, hvis det ønskes. 

 

Den nye skolereform er også væsentlig at følge, og vi deltager meget gerne i møder, hvor vi kan 

bidrage med ideer og løsninger, og som vi lige har hørt, har DIF også en række forslag. 

Emnet vil blive taget op, når Idrætspolitisk arbejdsgruppe indkalder til Dialogmøde, i Ringe, den 

29. april 2014.  

 Så vær opmærksomme, når der kommer information/indbydelse. 

Det er i denne fase særlig vigtigt, at forbund og foreninger er klar til dialog og samarbejde. 

Her er det også væsentligt, at vi holder os i tæt kontakt med Skoleidrætten, og det varetages primært 

af Bernt Nielsen og Carsten Lausten. 

 

Gennem vores forskellige arbejdsopgaver og arrangementer arbejdes der løbende på at øge med-

lemstilslutningen, og vi har nu nået en tilslutning på 44 forbund, med et samlet medlems antal på ca. 

146000. 

En stor tilslutning giver os styrke i vores samarbejde med de fynske kommuner, og vores økonomi 

er baseret på antal medlemmer. Der er altså gode grunde til at få endnu flere med, så det vil vi ar-

bejde målrettet for. 
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Flere af jer, forbund, er flinke til at invitere os med til jeres Årsmøder, enten som dirigent eller som 

gæst, og det giver os en øget indsigt i, hvad der foregår i det fynske idrætsliv. 

Generelt handler mange af vores opgaver om samarbejde med forskellige organisationer, og de fyn-

ske kommuner, så her er lidt om det. 

 

Sidste år omtalte jeg et projekt om markedsføring af Dart overfor børn og unge. 

Projektet blev gennemført af Anita Faros, med støtte af vores konsulent Carsten. 

Projektet var en del af Anitas afsluttende prøve og det indbragte hende et flot 12 tal. 

Projektet blev starten på et samarbejde mellem Dart og Skoleidræt, og satte rammerne for, hvordan 

man kan bruge Dart, ikke blot som idræt, men også i matematik, og det viste, hvordan man kan 

gennemføre et undervisningsforløb i skolen. 

Opgaven gav også in put til hvad vi kan gøre i markedsføringen af Fynske Idæts Forbund. 

Tak for samarbejdet til Anita. 

 

Samarbejde og relationer: 

Udover samarbejdet med DIF, har vi et konstruktivt samarbejde med DGI – Fyn, og det benyttes 

meget ofte til fælles henvendelser til kommunerne, og gennem Idrætspolitisk Forum Fyn samarbej-

der vi også med Firmaidrætten, og de fungerende Idrætssamvirker. 

 

Dette forum har i øvrigt udviklet sig til et godt forum, hvor vi kommer tæt på politikere og forvalt-

ninger, til stor gavn for den fynske idræt. 

 

Fra den 1. april ændres tilhørsforholdet for Folkeoplysningsområdet, og dermed idrættens forhold, i 

Odense, så det fremover tilknyttes By - og Kultur forvaltningen. 

 

Det vil vi følge tæt, og vi ser det som meget positivt, at vi kan fortsætte det konstruktive samarbejde 

med den samlede fritidsafdeling, og særdeles fint, fordi det giver en direkte anledning til samarbej-

de mellem idræt og kultur. 

 

Fynske Idrætsforbunds repræsentationer: 

Gennem repræsentation i forskellige fora opnår vi en indsigt, og medbestemmelse. 

 

Ib Ketelsen er, som tidligere nævnt, meget aktiv i Det Rådgivende Fritidsudvalg, Idrættens Fælles-

råd og Kulturregion Fyn. 

 

Samarbejdet med DIF, DGI – Fyn, Firmaidrætten, Idrætssamvirkerne og Skoleidrætten kræver ind-

sats fra hele bestyrelsen, det primære arbejde står Ib Ketelsen, Bernt Nielsen, Carsten Lausten og 

John Christensen for. 

 

Leif Rasmussen sikrer vore interesser i TV2 Fyns bestyrelse, og i brugergruppen for Odense Kom-

munes Kultur – og Fritidscenter. 

 

John Christensen er medlem af udvalget for Odense Elite, den nye organisation, som har afløst 

Odense Kommunes Eliteidrætsudvalg. 
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Endvidere med i komiteen for Årets Sportsnavn på Fyn, og styregruppen for Sportslørdag arrange-

mentet, og repræsenterer FI i styregruppen for Udvikling Fyn – Events (tidligere Sport event Fyn), 

samt bestyrelsesmedlem i HC Andersen Maraton og Odinsbro løbet. 

 

Sponsorer: 

Det er fortsat nødvendigt at arbejde for flere indtægter, og til denne opgave kræver det at der opsø-

ges mulige sponsorer. Opgaven varetages primært af Bernt Nielsen, Leif Rasmussen, Carsten Lau-

sten og Annie Nielsen. 

 

Alle ved, hvor vanskeligt det er, at opnå sponsorater, og vi har da også mistet en sponsor, med ud-

gangen af 2013, og der arbejdes med at finde en afløser. 

 

I denne uge har vi indledt et nyt samarbejde med Middelfart Sparekasse, og det glæder vi os meget 

til, ligesom vi håber det kan udbygges til begges fordel. 

 

Heldigvis har de fleste af vore sponsorer valgt fortsat at støtte os, så stor tak til Carlsberg Sport, 

Walthers Dinner og OCC. 

 

Og selvfølgelig en meget stor tak til Odense Kommune for støtten til lokale leje i Bolbro, og stor 

tak til Kulturregion Fyn, for støtten til den fynske idræt. 

 

Arrangementer: 

Det klart største arrangement har igen været Sportslørdag, som nu har bevist, at det interesserer 

fynboerne, hvilet det store deltager antal er udtryk for. 

 

De mange foreninger, som får mulighed for ”at vise sig frem” melder om stor interesse, og de kan 

forhåbentlig også registrere medlems tilgang. 

Arrangementet har efterhånden fundet en linje, men der er fortsat mulighed for forbedring, og det 

vil vi selvfølgelig arbejde for, så glæd jer til næste år, den 10.januar. 

 

Sammen med Odense Kommune og SIKO var vi igen medarrangør af et fyraftens møde, i Trefor 

park, den 7. november, hvor direktør for Hummel, Christian Stadil, gav os en fantastisk inspireren-

de aften. 

Også her forventer vi en gentagelse i 2014, og I opfordres til at følge informationerne. 

 

Desværre blev vi, i efteråret, nødt til at aflyse Fyraftensmødet med Erik Nielsen, p.g.a. manglende 

deltagere. 

Vi overvejer, hvad der skal ske i 2014, så hold jer orienteret på hjemmesiden. 

 

Kommunikation og hjemmeside: 

Jeg vil for øvrigt godt slå et slag for, at I følger op på hjemmesiden, og de løbende Nyhedsbreve, så 

vi alle kan være opdaterede. 

 

FI er nu også på facebook, og her kan I bl.a. allerede nu se billeder af vore 2 prismodtagere. 

Det skal også være en opfordring, at I oplyser jeres mailadresser, så vi kan nå jer direkte. 
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Økonomi og Projekter: 

Jeg vil ikke berette meget om økonomien, da vores kasserer Annie Nielsen redegør om dette under 

pkt.3. 

Men desværre mistede vi i 2013 vores løntilskud fra Udvikling Fyn, og da der er tale om et væsent-

ligt beløb, afspejler det sig i årets resultat, og det vil femover give os mindre handle muligheder, 

bl.a. i form af projekt støtte. 

 

Det gør det endnu vigtigere, at der arbejdes på relationerne til Kulturregion Fyn, som nævnt tidlige-

re. 

Trods den ændrede situation, vil der fortsat være projektmidler, måske mindre tildelinger? 

 Vi vil fortsat opfordre jer til at se på hjemmesiden, hvis I har spændende projekter, men mangler 

lidt hjælp. 

Der har været mange spændende projekter i årets løb, og som i kan se af regnskabet, er der støttet 

med godt 100.000,- kroner 

 

Miljøarbejdet: 

Miljøudvalget har haft en del at gøre, omkring ”Stige Ø aktivitetsanlæg” (tidligere søsport center), 

og denne sag følges stadig tæt. 

Om det lykkes er det meget vanskeligt at vurdere, men forsøget skal gøres. 

 

Hvad der til gengæld ser ud til at blive til virkelighed, er den gamle sag om en Motorsportsbane, 

højst sandsynligt i Kærby mose. 

 

Begge projekter følges af Bjarne Kongstad, Svend Conrad, Ib Ketelsen og Carsten Lausten, og med 

John Christensen på ”side linjen ”. 

 

Jørgen Raaen Rasmussen er meget aktiv omkring skovrejsnings projektet Elmelund og vandmiljø 

planerne, og Jørgen er netop blev genudpeget til brugergruppen Naturstyrelsen – Fyn, for endnu en 

periode. 

Jørgen repræsenterer endvidere Dansk Orienterings Forbund i Friluftsrådet. 

 

Såfremt der er nogen, som ønsker yderligere information om disse projekter, er jeg sikker på, at 

Svend, Bjarne og Jørgen gerne vil orientere, under Eventuelt. 

 

Jeg håber dette dækker Fynske Idrætsforbunds opgaver gennem 2013, og jeg ser frem til et godt 

møde, en god debat og selvfølgelig et fortsat godt samarbejde. 

Til sidst en stor tak til samarbejdspartnere og til mine bestyrelseskollegaer. 

Tak for en stor indsats og et godt og positivt samarbejde. 

Tak for ordet, og jeg er selvfølgelig klar til at svare på spørgsmål. 

 
 

Ingen ønskede at kommentere beretningen. 

  

Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget. 
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3. Regnskab og orientering om næste års budget 

Annie gennemgik regnskabet i overskrifter. Regnskabet viste et mindre overskud. 

 

 

Regnskabet blev derefter enstemmigt vedtaget 

 

Herefter orienterede Annie Nielsen om budgettet for 2014. 

 

4. Fastsættelse af kontingent 

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

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

5. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet nogle forslag. 

 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter 

    Genvalg som formand af John Christensen 

    Genvalg til bestyrelsen til Ib Ketelsen og Johnny Rusbjerg 

     

     Genvalg som suppleant til Thomas Kaa 

     Nyvalg til Jan Jager 

 

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant ;  
 

     Genvalg af Susanne Hansen og nyvalg af Kurt Madsen 

     Revisorsuppleant nyvalg af Jørgen Raaen Rasmussen 

 

8. Eventuelt 

- 

 

Slutteligt takkede formanden John Christensen dirigenten Ib Ketelsen for kyndig ledelse 

af repræsentantskabsmødet. Han takkede ligeledes de fremmødte for deltagelsen og så frem til 

det kommende års samarbejde. 

 

 

 

 

 

_________________  ________________  _____________ 

Dirigent    Formand   Referent  

Ib Ketelsen      John Christensen  Carsten Lausten 

 


