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Referat fra repræsentantskabsmøde i Fynske Idrætsforbund 

 

Tirsdag d. 13. marts 2018 kl. 18.00 

 

Odense Roklub 

 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

 

 

Formand Bernt Nielsen indledte med at byde velkommen til alle fremmødte:  

 

 

 

1. Valg af dirigent og referent 

 

Asger Rasmussen - OB Bordtennis blev foreslået og valgt. 

 

Carsten Lausten blev valgt som referent. 

 

Asger Rasmussen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.  

 

 

 

2. Bestyrelsens beretning 
 

Asger Rasmussen gav ordet til formand Bernt Nielsen 

 

Repræsentantskabsmøde Fynske Idrætsforbund, den 13. marts 2018. 

Beretning for 2017. 

 

Bestyrelse og sekretariat: 

Der har i årets løb været afholdt 7 ordinære bestyrelsesmøder, og derudover har bestyrelsen og kon-

sulenten deltaget i en række arrangementer og projekter, samt møder i de mange organisationer, 

som Fynske Idrætsforbund er repræsenteret som alle formentlig har observeret, var FI særdeles ak-

tiv i SPORTSLØRDAG, der løb af stablen den 21.januar 2018, med et besøgstal på omkring 6.000. 

Dette arrangement er blevet et stort vindue for ikke blot den fynske idræt og for Fynske Idrætsfor-

bund, samt i høj grad også for mange fynske distriktsforbund og klubber. 

Her kommer vi i kontakt med nuværende og kommende unge fynske idrætsudøvere, og deres for-

ældre, og vi får rigtig god lejlighed til at netværke med de fynske politikere og – embedsfolk. 

Årets arrangement var anderledes end de tidligere år, men den nye form blev godt modtaget, af pub-

likum og aktører, så med lidt små justeringer er der helt klart basis for kommende arrangementer. 

 



 
FYNSKE IDRÆTSFORBUND 

Stadionvej 50 opg.D 

5200 Odense V 

 

MS Logo 2 

Det spændende tiltag med Skovsøløbet, løbet for sindslidende, blev gennemført med knapt 200 del-

tagere, Vi mener sammen med vore samarbejdspartnere og sponsorer, at ideen er så god, at det skal 

forsøges igen i 2018 i samarbejde med SAI og Odense Kommune. 

 

Vi har lavet samarbejde med SAI. Vi har bistået dem med lokaliteter i deres første år, hvilket har 

ført til vi nu har lavet en samarbejdsaftale vedr. kontoret. SAI har opstillet deres prin-

ter/kopimaskine på kontoret. Vi samarbejder om Skovsøløbet og i 2018, og bistår vi SAI med deres 

nye tiltag Seniorernes Motionsdag. 

 

Vi har igen haft et godt samarbejde med, DGI Fyn, bl.a. omkring det meget vigtige arbejde omkring 

det Rådgivende Fritidsudvalg og Kulturregion Fyn. 

Det store arbejde omkring disse organisationer, som giver os vores økonomiske basis, foregår med 

sikker styring af vores næstformand, Ib Ketelsen. 

 

Fyn har igen været begunstiget af mange store sportsevents, via Sport Event Fyn. 

Der bliver også events i 2018, og det stiller krav om at skaffe mange frivillige hjælpere, en opgave, 

som sekretariatet deltager aktivt i. Der kigges p.t. på mulighed for etablering af Frivillig data base. 

 

Vi har fortsat midler til at støtte spændende projekter til aktiviteter for ungdommen. 

Vi vil gerne opfordre til at klubberne benytter sig af muligheden for økonomisk støtte, det har des-

værre været sparsomt med ansøgninger i 2017. 

Så kom i gang! 

Projektansøgningerne vurderes 2 gange om året, i april og november. 

 

I forbindelse med SPORTSLØRDAG uddelte vi Fynske Idrætsforbunds Initiativpris, på kr. 10.000,- 

til Team Odense Q, for deres arbejde med talentudviklingen i fynske pigefodbold, for deres resulta-

ter og ikke mindst for deres stjerneskoler, hvor man inviterer spillere fra andre klubber til træning.  

 

I aftenskulle vi have uddelt priserne til Årets kvindelige – og mandlige leder, som hver modtager kr. 

5000,-. Desværre har der ikke været nogle indstillinger, så derfor uddeles priserne ikke i år. 

Disse priser er gode muligheder for at takke de mest ihærdige ildsjæle, så hjælp dem, og jer selv, 

ved at sende forslag til kandidater. 

 

Meget er sket, siden DIF Fyn, i efteråret 2005, nedsatte en arbejdsgruppe, som skulle se på samar-

bejdet for DIF´s fynske distriktsforbund, og klubber. 

Et initiativ, der første til, at Fynske Idrætsforbund blev stiftet den 17. januar 2006. 

Ved starten var der tilslutning af 24 forbund, og efter den seneste 2 indmeldelse, Dansk Amerikansk 

Fodbold, er der nu tilslutning af 50 forbund, dog er der et forbund der ikke har betalt kontingent på 

hele 100,- kr) i to år og derfor er på vej til at blive slettet. 

 

 

Vi har nu været i arbejdstøjet i godt 10 år, og tidens bestyrelser har bestræbt sig på, at leve op til de 

oprindelige ideer, nemlig at varetage: 

- Fælles fynske interesser, for de fynske distriktsforbund og klubber. 
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- Fastholde ”Amtsmidlerne”, og kommunale tilskud, bl.a. fastholde faciliteterne i Idrættens 

Hus 

- Koordinere miljøarbejdet. 

- Prioritere sundhed og idræt 

- Fastholde og udbygge kontakten til samtlige fynske kommuner. 

- Fastholde de mange idrætslige repræsentationer. 

Meget af dette er sket, men som enhver ansvarlig organisation, har bestyrelsen, i det forløbne år, 

gennemgået arbejdsformen, og udsigten til forbedringer i de næste 5 år. 

Således samledes bestyrelsen og konsulenten, med coach Michael Grube Andersen, for ca. 1 år 

siden, for at drøfte Fynske Idrætsforbunds fremtidige vision og strategi. 

Det blev til et solidt materiale, som den nye bestyrelse vil bygge videre på, i løbet af 2018, så FI 

forbliver fremsynet og levedygtig. 

 

Fynske Idrætsforbunds repræsentationer: 

Som nævnt søger vi, gennem vore repræsentationer, at opnå indsigt og medbestemmelse om-

kring de idrætslige forhold på Fyn. 

 

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

lesråd og Kulturregion Fyn. 

Det er her igennem vi modtager den økonomiske støtte. 

 

Samarbejdet med DIF, DGI Fyn foregår via konsulent og formand/næstformand. 

 

Firmaidrætten og Skoleidrætten og Sport Event Fyn Styregruppe og Sportslørdag styregruppe 

samt årets sports-navn komite-arbejde varetages af Bernt Nielsen. 

 

Leif Rasmussen sikrer vore interesser i TV2 Fyn, og han sikrer, sammen med vores konsulent, 

kontakten til Brugergruppen i Odense Kommunes Kultur-  og Idrætscenter (Idrættens Hus). 

 

Erik Mogensen er i bestyrelsen for HCA Marathon. 

 

Ole Hansen, og Bernt Nielsen følger opgaverne i DIF`s “Idrætsråd og idrætssamvirkerne i 

kommunerne i Region Syddanmark” – det underlige er her, at Fynske Idrætsforbund p.t. ikke er 

har et officielt ”DIF-stempel” 

 

Sponsorer: 

FI´s økonomi er fortsat meget udfordret, og der skal fortsat søges nye sponsorer og øvrige muli-

ge indtægtskilder, en opgave som er lagt i hænderne på Leif Rasmussen, Bernt Nielsen, Annie 

Stolzenbach og Carsten Lausten. 

 

En stor tak til Middelfart Sparekasse for samarbejdet og støtten o det forløbne år 

Og en meget stor tak til Kulturregion Fyn og Odense Kommune. 
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Nye tiltag: Trafikofficiel kursus i samarbejde med Odense Triatlon Klub 

 

Kommunikation og arrangementer: 

Vi udsender løbende nyhedsbreve, og lægger nyheder ud på vores hjemmeside, så hold jer 

ajour. 

Husk f.eks. det årlige Fyraftensmøde, som afholdes i samarbejde med Odense Kommune. I no-

vember 

For at vi kan betjene jer bedst muligt, er det vigtigt, at I hele tiden holder os opdateret med 

eventuelle nye mail adresser!! 

 

Økonomi: 

Dette emne overlader jeg trygt til vores flittige kasserer Annie Stolzenbach, som vil redegøre og 

uddybe senere. 

Tak til Annie for et flot, og utrætteligt arbejde. 

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

 

Miljø arbejdet: 

Det ser nu langt om længe ud til at en kæmpe opgave finder sin lykkelige slutning. 

Forhåbentlig bliver Svend Conrads mange årige indsats nu belønnet med en ny Motorsportsba-

ne. 

Jørgen Raaen Rasmussen har igen varetaget vore interesser i Naturstyrelsen, og Svend Conrad 

dækker os i Friluftsrådet. 

Tak til hele udvalget. 

Som en del af fremtidige opgaver, for bestyrelsen og miljøudvalget, bliver at finde en for ny 

struktur og opgavefordeling.  

 

Tak for tilliden: 

Jeg vil gerne slutte med at sige tak til bestyrelse, konsulent, medlemmer, sponsorer og samar-

bejdspartnere, for samarbejdet i 2017. 

Tak til jer alle, for den tillid I har vist mig. 

 

Asger Rasmussen summerede overskrifterne op, er der noget at spørge ind til? 

 

Dette var ikke tilfældet. 

 

Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget. 

 

 

3. Regnskab og orientering om næste års budget 

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

 

Asger Rasmussen spm.? - ikke tilfældet. 

 

Regnskabet blev derefter enstemmigt vedtaget 
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Herefter orienterede Annie Stolzenbach om budgettet for 2016. 

 

Budgettet herefter godkendt 

 

4. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingentsats i 2018 på 100,- kr.  

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

5. Indkomne forslag 

Ingen 

 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter 

     

Valg af formand Bernt Nielsen, genvalgt 

Valg af Bestyrelsesmedlemmer Johnny Rusbjerg blev genvalgt. Ib Ketelsen modtog ikke genvalg 

og i stedet blev Jan Jager valgt. 

 

Valg af suppleanter 

Thomas Kaa, genvalgt 

Forsamingen bemyndigede bestyrelsen at finde yderligere en suppleant. 

 

 

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant ;  
 

     Genvalg af Kurt Madsen og Jørgen Raaen Rasmussen 

     Revisorsuppleant genvalg af Lars Rex 

 

8. Eventuelt 

 

Ingen ønskede ordet, hvorfor Asger Rasmussen takkede for god ro og orden. 

 

Bernt Nielsen takkede dirigenten og takkede for fremmødet.  

. 

 

 

Odense d. 15. marts 2019 

Referent  

Carsten Lausten 


