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Odense, den 19. marts 2011 

 

Referat 

 

af Repræsentantskabsmøde, den 8. marts 2011 kl. 17.45. 
 

Til stede var: John Christensen, Anni Nielsen, Børge Rasmussen, Svend Conrad, Bjarne Kongstad, 

Lau Larsen, Henrik Møller, Tommy Kunddal, Johnny Rusbjerg, Susanne Hansen, Arne Israelsen. 

 

Formanden bød velkommen til de fremmødte og udtrykte forventning om, at mødet kunne afsluttes 

så betids, at FI’s repræsentantskabsmøde kunne påbegyndes rettidigt kl. 18.30.. 

 

Ad. 1.  Valg af dirigent 

Formanden valgtes som dirigent, og denne konstaterede, at der som foreskrevet er udsendt 

dagsorden samt udarbejdet regnskab.  

Repræsentantskabsmødet konstateredes at være lovligt og beslutningsdygtigt. 

 

Ad. 2. Valg af referent. 

Arne Israelsen valgtes. 

 

Ad. 3.  Bestyrelsens beretning 

Formanden indledte med at præsentere bestyrelsen, der foruden ham selv består af: Svend Conrad, 

Bjarne Kongstad, Johnny Rusbjerg og Anni Nielsen som kasserer.  

 

Fra formandens talepapir: 

”Bestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde, den 27. januar 2011, men året igennem har en lille effektiv 

arbejdsgruppe, bestående af Svend Conrad og Bjarne Kongstad, med John Christensen på sidelinjen, 

arbejdet med at samle materiale sammen til et nyt oplæg til Miljøministeriet. 

 

Det er sket ved møder med Rådmand, politikere og embedsmænd fra By - og Kultur i Odense, 

ligesom de har deltaget i møder med Forvaltningen vedrørende udviklingen på Stige Ø. 

Der er skabt en god kontakt, og det følges op med et skriftligt oplæg, bl.a. med hjælp af Rambøll, 

som også er indgået i arbejdet.. 

 

Der har også været drøftelser med Fynsværket/Vattenfall, og der har været møder med forskellige 

”Friluftsforeninger”. Mødet med ”Friluftsforeningerne”, fik afklaret, at Ornitologerne af 

”principielle grunde” er imod alt, der griber ind i fuglenes tilværelse, men ellers forløb mødet godt, 

og der er skabt en situation, hvor vi kan tale sammen om andre ”projekter”. 

 

John Christensen har korresponderet med ”Elitefacilitets udvalget”, under Lokale – og 

Anlægsfonden, som medtager vores projekt, når der drøftes Rostadions. 

 

Dansk Kano – og Kajakforbund og Dansk Forening for Rosport holdes løbende orienteret. 

 

Det forventes, at vi i løbet af 2011 vil gå efter en afklaring med Odense Kommune, så vi kan gå 

videre og få Miljøministeren i tale. 
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Regnskabsmæssigt vil kasserer Annie Nielsen gennemgå regnskabet, som fortsat ser fornuftigt ud 

Det kan ændre sig, når vi evt. bliver nødt til at betale for materialer eller rapporter? 

 

Jeg vil gerne slutte beretningen med en stor tak til hele bestyrelsen, for samarbejdet, og en særlig 

stor tak til ”Arbejdsgruppen” ved Svend og Bjarne. 

 

Jeg håber, at vi ved det efterfølgende valg kan enes om genvalg, da det er vigtigt at holde sammen 

på den store kompetence, der er opbygget.” 

 

Bjarne Kongstad nævnede supplerende til formandens beretning, at Fynsværkets måde at ”koble på” 

er ulovlig, samt at et kølebassin (rostadion) i det store spil ikke vil udgøre nogen væsentlig 

omkostning i f.m. løsning af kølevandsproblematikken. 

 

Tillige omtalte BK, at ornitologerne peger på en evt. alternativ placering ved Losseplads Nord, men 

denne muligheder kan Havnen ikke gå ind for. 

 

Forsamlingen godkendte herefter enstemmigt beretningen. 

 

Ad. 4.  Regnskab 

Det udleverede regnskab blev kort gennemgået af Anni, der fortalte, at udgifterne stort set var til at 

(gen-)opbygge en udstillingsmodel.  

 

Det reviderede regnskab godkendtes uden bemærkninger. 

 

Ad. 5.  Indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag 

 

Ad. 6.  Valg af formand 

John Christensen genvalgtes 

 

Ad. 7.  Valg af bestyrelse 

Bestyrelsens hidtidige medlemmer blev genvalgt, og Johnny Andersen fra OR blev nyvalgt. 

 

Ad. 8.  Valg af revisor. 

Revisorerne, der også er revisorer i FI, genvalgtes. 

 

Ad. 9.  Eventuelt. 

Formanden fik forsamlingens accept af, at dette årlige møde, ret forud for FI’s repræsentantskabs-

møde, er måden, repræsentantskabet normalt informeres på. 

 

Da ingen herefter ønskede ordet, kunne formanden takke de fremmødte for udvist interesse og 

engagement, og erklære repræsentantskabsmødet for afsluttet. 

 

 

Referent 

Arne Israelsen  


