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Referat fra repræsentantskabsmøde i Fynske Idrætsforbund 

 

Onsdag d. 9. marts 2016 kl. 18.00 

 

Odense Sportscentrum 

 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

 

 

Formand John Christensen indledte med at byde velkommen til alle fremmødte:  

 

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: 

 

Mette Christoffersen - Thurø Sejlklub. 

 

Carlsberg Sport prisen blev overrakt til 

 

Carsten Utzon – Odense Roklub 

 

Stort TILLYKKE til dem begge!! 

 

 

1. Valg af dirigent og referent 

 

Jan Jager - Broby Bueskytteklub blev foreslået og valgt. 

 

Carsten Lausten blev valgt som referent. 

 

Jan Jager konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.  
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2. Bestyrelsens beretning 
 

Repræsentantskabsmøde Fynske Idrætsforbund, den 9. marts 2016. 

Beretning for 2015/2016. 

Bestyrelse og sekretariat: 

Endnu et spændende idræts år er gået, og der har været rigtig mange opgaver for bestyrelsen og 

konsulenten. 

Det er ikke blot de ordinære 7 bestyrelsesmøder, der har krævet tid, men også de mange repræsenta-

tive poster og projekter har krævet en indsats. 

Eksempelvis har igen været meget aktive omkring SPORTSLØRDAG arrangementet, og vi glæder 

os over, at det igen blev en folkelig succes, med ca. 5000 gæster. Vi føler det er et godt vindue for 

Fynske Idrætsforbund og de fynske klubber. FI bliver eksponeret i de forskellige medier, og samar-

bejdet med de fynske kommuner giver os god anledning til at være i kontakt med både politikere og 

embedsfolk. 

Og klubberne får mulighed for at vise både nuværende og kommende medlemmer, hvad de står for. 

Arrangementet havde, for første gang opbakning af 9 fynske kommuner, det gør det til et stærkt 

fynsk arrangement, og vi kan håbe på at alle er med igen i 2017? 

Arrangementet var tæt på at blive aflyst, da en af de store bidragsydere, Fynske Medier, trak sig 

midt i planlægningen. 

Heldigvis viste Udvikling Fyn, Odense – og Svendborgkommune sig meget large, med økonomien, 

og de øvrige deltagere ydede en ekstra arbejdsindsats, ikke mindst vores konsulent Carsten, som 

kom til at bruge rigtig mange timer. 

Arrangementet skal evalueres i marts, og vi håber alle er positive. 

 

Skovsøløbet, som blev arrangeret første gang i 2014, blev gennemført den 17. september, igen i et 

meget konstruktivt samarbejde med DAI, og med støtte af Middelfart Sparekasse. 

Dette særlige løb, som henvender sig til gruppen af sindslidende, havde øget deltagelse, og blev et 

godt arrangement, som vi satser stærkt på vil være en fast tradition fremover, og med opbakning af 

CSD/Odense Kommune, samt flere organisationer, som har tilknytning til denne gruppe. 

Stor tak til Middelfart Sparekasse, som er med igen i 2017. 

 

Vores næstformand, Ib Ketelsen, har igen arbejdet med det Rådgivende Fritidsudvalg, og Kulturre-

gion Fyn. 

Dette arbejde er særdeles vigtigt, da de økonomiske midler til vores arbejde kommer herfra.  Det er 

de tidligere ”Amtsmidler”. 

Fynske Idrætsforbund har ikke været direkte aktive, i skolesamarbejdet, men vi glæder os meget 

over, at flere klubber, over hele Fyn, er gået aktivt ind i dette samarbejde, og vi kan tilbyde at skabe 

kontakter til klubber, som har erfaring, hvis flere får mod på opgaven. 

 

Der foregår flere store events på Fyn, og flere af disse stiller krav om Trafic Officials. 

FI er gået aktivt ind i denne opgave og administrerer nu et kartotek, så arrangørklubber hurtigt kan 

komme i kontakt med uddannede officials. 

 

Samarbejdet foregår sammen med Odense Kommune, som løbende afholder kurser, for nye interes-

serede. 
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Hvis i er interesserede, kan I se mere på Odense Kommunes og Fynske Idrætsforbunds hjemmesi-

der. Det er spændende opgaver, og I har mulighed for at få gode personlige oplevelser, samt skabe 

lidt økonomi til jeres klub.  

 

I løbet af året deltager flere bestyrelsesmedlemmer i foreningernes årsmøder, det gør vi med glæde, 

da det giver os et godt indblik i, hvad der sker i idrætten, på Fyn.  

 

Via vore projektmidler, har vi ved flere lejligheder, været med til at igangsætte nye spændende pro-

jekter, primært omkring ungdomsarbejde. 

Dette er også en opfordring til at kontakte os, hvis I går med planer om særlige projekter. 

 

Som I har set, støtter vi også med Lederpriser, og ved Sportsslørdag med en særlig Initiativpris, der, 

som bekendt, i år gik til vores værter i aften. 

Stort tillykke, også med Danskernes Idrætspris. 

Disse priser er en mulighed for jer, til at takke dygtige frivillige, i jeres klubber, så kom frem med 

kandidat forslag. 

 

Samarbejde og relationer: 

Gennem Idrætspolitisk Forum Fyn, er vi i løbende i kontakt med de øvrige fynske idrætsorganisati-

oner, som DGI Fyn, Firmaidrætten, Skoleidrætten, samt en række Idrætssamvirker, ligesom vi her 

mødes med kommunernes forvaltninger. 

Dette samarbejde har nu kørt i en årrække, og bidraget til at skabe et meget nyttigt netværk. Vi me-

ner det kan blive endnu bedre, og sammen med DGI Fyn, vil vi, i den kommende tid, undersøge 

hvordan vi kan optimere det? 

 

Fynske Idrætsforbunds repræsentationer: 

Gennem vore repræsentationer søger vi at opnå indsigt og medbestemmelse, omkring idrætslige 

forhold, på Fyn. 

Ib Ketelsen arbejder i de meget vigtige fora, som Det Rådgivende Fritidsudvalg, Idrættens Fælles-

råd og Kulturregion Fyn. 

Det er blandt andet gennem disse organisationer, vi sikrer økonomisk støtte til den fynske idræt, de 

tidligere ”Amtsmidler”. 

Samarbejdet med DIF, DGI Fyn, Firmaidrætten, Skoleidrætten og Idrætssamvirkerne, er delt ud på 

hele bestyrelsen, og konsulenten. 

 

Leif Rasmussen sikrer vore interesser i TV2Fyn, hvor han er formand for repræsentantskabet. 

 

Leif og Carsten er aktive i Brugergruppen for Odense Kommunes Kultur- og Idrætscenter. (Idræt-

tens Hus). 

 

John Christensen er medlem af Elite Odense, Styregruppen for Sportslørdag, Komiteen for Årets 

Sportsnavn, Styregruppen for Sport Event Fyn, samt bestyrelsen for HCA Marathon. 

Arbejdet for HCAM vil fremover blive varetaget af Erik Juhl Mogensen, som afløste John, den 18. 

januar 2016. 
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Sponsorer: 

FI´s økonomi er lidt udfordret, så derfor vil der løbende blive arbejdet med at finde sponsorer. 

Denne opgave er lagt i hænderne på Bernt Nielsen, Leif Rasmussen, Annie Stolzenbach og Carsten 

Laustsen. 

Annie servicerer Middelfarts Sparekasse, især omkring Skovsøløbet. 

Stor tak til Middelfart Sparekasse, og vore øvrige sponsorer Walthers Dinner og Carlsberg Sport. 

Også tak til Odense Kommune, for et godt samarbejde og støtte til lokalerne i Idrættens Hus. 

Og, ikke mindst, en stor tak til Kulturregion Fyn, for støtten til den fynske idræt. 

 

Kommunikation og arrangementer: 

I forbindelse med vores løbende kontakt til jer, er det vigtigt, at I hele tiden sørger for, at vi har de 

aktuelle mail adresser. 

Vi forsøger at udarbejde og udsende nyhedsbreve, når der sker noget, og alle nyheder lægges også 

på vore hjemmeside, så hold jer ajour, så I får fuldt udbytte af medlemsskabet. 

 

Økonomi: 

Jeg vil ikke gå ind i en større udredning af regnskabet, det overlader jeg helt trygt til Annie Stolzen-

bach, som vil redegøre, og uddybe senere, men jeg vil meget gerne benytte lejligheden til at sige 

Annie stor tak, for et flot og utrætteligt arbejde. 

Også tak til vore 2 revisorer. Kurt Madsen og Jørgen Raaen Rasmussen. 

 

Miljø arbejdet: 

Miljøudvalget har igen haft et aktivt år, selv om vi desværre mistede en kæmpe arbejdskraft, da 

Bjarne Kongstad gik bort, den 30. marts 2015, så har udvalget arbejdet seriøst videre med de opga-

ver som krævede handling. 

Arbejdet omkring Stige Ø, og Søsportscentret, gik ind i en ny fase, da institutionen lukkede ned ved 

en ekstraordinært repræsentantskabsmøde, den 7. oktober 2015. 

 

Motorsportsbanen er fortsat stærkt inde i billedet, og Svend Conrad er ”følger det til dørs”. 

Jørgen Raaen Rasmussen er vores ankermand i Naturstyrelsen og Friluftsrådet. 

Tak til hele udvalget for en flot indsats, jeres arbejde gør, at det i bestyrelsen er besluttet, at miljø-

udvalget skal styrkes, og sammen med udvalget, ser vi os om efter mulige nye medlemmer der kan 

være med til at styrke dette vigtige arbejde. 

 

Med disse ord håber jeg, at have dækket de mange opgaver, som i årets løb, har betydet indsats, og 

jeg håber vi får et godt møde, og en god debat. 

Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde, og benytter lejligheden til at takke samarbejdspartnere, 

sponsorer og bestyrelseskollegaer og vores konsulent. 

Tak for ordet, og såfremt der måtte være spørgsmål, er jeg selvfølgelig klar til at svare. 

 

På bestyrelsens vegne 

John Christensen 
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Jan Jager summerede overskrifterne op, er der noget at spørge ind til? 

 

Thomas Kaa - håber Sportslørdag fortsætter. For en lille idrætsgren som fægtning er det et godt 

vindue ud af til  

 

  

Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget. 

 

3. Regnskab og orientering om næste års budget 

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

 

Jan Jager spm.? - ikke tilfældet. 

 

Regnskabet blev derefter enstemmigt vedtaget 

 

Herefter orienterede Annie Stolzenbach om budgettet for 2016. 

 

JJ det er her vi kan gøre vores indflydelse gældende nogen spm.? 

 

Ib Oldrup - hvordan bliver det offentlige tilskud beregnet? 

 

AS - Efter hvor mange medlemmer vi har under 25 år. 

IK - de gamle amtsmidler havde en bevilling på 1 mio der blev delt i 4 grupper idræt, politisk 

ungdom, spejdere og andre. Idag er beløbet 1,3 mio, hvoraf idrætten får 46%, der skal deles 

mellem FI, DGI, firmaidrætten og ungdomsringen. Ny kulturaftale er lige underskrevet og sikrer 

vi har midlerne de kommende 4 år. 

 

Budgettet herefter vedtaget. 

 

4. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingentsats i 2016 på 100,- kr.  

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

5. Indkomne forslag 

Ingen 

 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter 

     

Valg af formand John Christensen, genvalgt 

Valg af Bestyrelsesmedlemmer Johnny Rusbjerg og Ib Ketelsen der blev genvalgt. 

 

Valg af suppleanter 

Thomas Kaa, genvalgt 

Jan Jager, genvalgt 
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7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant ;  
 

     Genvalg af Kurt Madsen og Jørgen Raaen Rasmussen 

     Revisorsuppleant genvalg af Lars Rex, golf 

 

8. Eventuelt 

 

Lars Rex opfordring til at finde professionelle fundraisere. Der er masser af penge, men det 

kræver at man spørger de rigtige og spørger på den rigtige måde. 

 

 

JJ - Jeg repræsenterer bueskydning og vi er ved at lægge sidste hånd på aftale om world cup fi-

nale i Kongens Have til september. 

 

JC takkede dirigenten og takkede for fremmødet. Vi skal fra bestyrelsens side gøre vores til at 

der fortsat er knald på. 

 

. 

 

 

 

 

 

_________________  ________________  _____________ 

Dirigent    Formand   Referent  

Jan Jager   John Christensen  Carsten Lausten 

 


