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Referat 
 
John Christensen bød velkommen til de 29 fremmødte. Særlig velkomst til Axel Jørgensen, 
Rosengårdcentret og Per Bach, Albani, samt Vivian Sørensen, Odense kommune. 
 
 
1.  Valg af dirigent og referent 
John Christensen foreslog Erling Juul Hansen som dirigent. Erling blev valgt. 
Leif Rasmussen blev valgt som referent.  
Dirigenten gennemgik dagsordenen og kunne konstatere indkaldelsen som lovlig indvarslet. 
 
Dirigenten suspenderede herefter Repræsentantskabsmødet og gav ordet til John Christensen. 
John takkede vore 2 sponsorer Rosengårdcentret og Albani for deres tilstedeværelse og vilje til at 
fortsætte et mangeårigt samarbejde om uddeling af årets Rosengårdcentrer Pris og Albani Pris. 
 
Efter indstilling fra Distriktsforbundene blev følgende valgt. 
Rosengårdcenter Prisen gik til Anette Vesterskov, formand for Fjeldsted Speedway.  
Albani Prisen gik til Vagn Christensen, formand for Kegleklubben K.B. 44. 
 
Rosengårdcentret og Albani overrakte check og blomster til prisvinderne. 
Per Bach fra Albani fik en særlig tak, da han igennem årene har været yderst aktiv med støtte til den 
fynske idrætsverden. Per Bach fratræder som direktør for Albani den 1. maj. 
Preben Thomasen fra Rosengårdcentret, har støttet idrætten i mere end 20 år, og da han fratræder, 
som direktør takkede John ham, og det vil blive markeret ved en anden lejlighed.  
 
Mødet genoptaget 
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2.  Bestyrelsens beretning 
John Christensen fremlagde bestyrelsens beretning til debat. Og følgende blev omtalt. 
 
Efter et år med opstartsvanskeligheder, var vi nu på plads i de gamle DIF Fyn lokaler.  
Der havde været vanskeligheder med overleverings forretningen fra DIF Fyn, og vi kom først i gang 
den 1. februar. Synliggørelsen af FI var svær i 2006, hvor DIF Fyn stadig var aktiv på Fyn. 
 
Der har i det forløbne år været afholdt bestyrelsesmøde ca. hver måned, og helt fra starten blev det 
aftalt, at vi kunne bruge mødelokalet ved DIF Fyn. 
 
I juni 2006 blev der afholdt møde med DIF centralt, repræsenteret ved Preben Staun og  H.C. 
Hansen fra bestyrelsen og direktør Karl Chr. Kock. Der var enighed om, at FI kunne fortsætte 
arbejdet med at koordinere samarbejdet med de fynske distriktsforbund, og samtidig fortsætte 
hjælpen til etablering af Idrætsråd. 
DIF har efterfølgende givet FI nogle opgaver, som vi  kan varetage fremover.  
 
Fyns modellen er efterfølgende blevet kopieret på Bornholm. 
 
Kontoret er med hjælp fra Odense Kommune blevet nymalet og er nu ”vores” fra 1. februar. Tak til 
Vivian Sørensen og Bent Juhler for stor velvilje. 
 
Nyhedsbrevet ”Fynsk Idræt” blev udsendt i starten af januar 2007 med hjælp fra Fyens Stiftstidende 
og Fionia Bank. Fremover er det planen, at bladet udsendes 4 gange om året. Leif F. Jensen er som 
tidligere tovholder på bladet. 
 
Kontoret er p.t. ikke fast bemandet, men passes på skift med Annie Nielsen som tovholder. Der har 
været nogle problemer med telefon og EDB, men det  vil snart være løst. 
 
Der er sat en hjemmeside i gang med adressen www.fynske-if.dk. Leif Rasmussen er tovholder på 
opdateringen. 
 
Fynske Idrætsforbund startede 2006 med 9 distriktsforbund og er igennem året vokset til 30 
distriktsforbund med ca. 136.000 medlemmer ud af de 148.000 medlemmer, som hører under DIFs 
fynske klubber. De få manglende vil vi fortsat opfordre til at indmelde sig. 
 
Kontingentet er lavt og kan og skal ikke være et problem for medlemskab. 
 
Økonomien har været stram i det forløbne år. Kassereren vil i sit regnskab vise, at bestyrelsen har 
været ydmyge med hensyn til brug af penge, og derfor er der kun øl/vand i aften og ikke spisning. 
 
FI er medlem af Det rådgivende Fritidsudvalg, og forventer at det økonomiske grundlag fremover 
ser ud som i DIF Fyns tid. Vi afventer udviklingen i DrF hen over foråret. 
 
Annie Nielsen og Leif F. Jensen har brugt mange timer på kontoret, men det er ikke holdbart, 
hvorfor vi søger om en ansat på deltid. Sport Event Fyn administrerer de tidligere amtspenge, og vi 
vil søge denne pulje. 
 
Fra starten var det meningen, at vi ville gøre en indsat på miljøområdet på Fyn. DIF Fyns  Miljø- og 
Planudvalg blev kontaktet, og alle minus Niels Transøe ønsker at fortsætte arbejdet under vores 
paraply. 



 3
 
 
Som nyt medlem i udvalget er indtrådt Carsten Abild, således at udvalget nu er Arne Israelsen, 
Svend Conrad, Jørgen Raen Jørgensen, Jørgen Ærenlund Olsen, Lars Hedmann, Carsten Abild og 
FI ved Leif F. Jensen. 
 
DIF v/ Dorthe O. Andersen har modtaget meldingen om fortsættelse af udvalget meget positivt, og  
Vi håber at repræsentantskabet fremover vil støtte deres arbejde. FI’s økonomi er stram, og det vil 
berører Miljøudvalget, men der er sat lidt penge af i vores budget til arbejdet. Miljøudvalget vil 
fortsat få den opgave, at de skal støtte og bistå Idrætsrådene/-samvirkerne i deres arbejde. 
 
På sundhedsområdet inden for idræt vil FI også markere sig i de kommende år. Vi forventer at der 
oprettes et udvalg med deltagelse af de fynske distriktsforbund. 
 
Repræsentationerne i de forskellige organisationer vil blive besat løbende, og nogle er allerede 
besat, således: 
 Det rådgivende Fritidsudvalg Ib Ketelsen og Poul Henning Andersen,  
                                                                                       suppleant 
 Idrættens Fællesråd  Ib Ketelsen 
 TV2 Fyn Repræsentantskabet Leif Rasmussen 
 Sport Event Fyn  John Christensen 
 Årets Sportsnavn Komiteen John Christensen    
 H.C. Andersen Marathon  John Christensen 
 Odense Kommunes Eliteudvalg John Christensen 
 Driftsudvalget, Idrættens Hus Annie Nielsen 
 
Igennem 20 år har Rosengårdcentret og Albani støttet idrætten med uddeling af en lederpris til 
kvinderne og mændene. Denne tradition har begge virksomheder sagt ja til at fortsætte. 
 
Også en tak til afgående direktør Preben Thomasen, Rosengårdcentret, for mange års velvilje over 
for idrætten. 
 
Tak til vore samarbejdspartnere, Albani, Fionia Bank, Fyens Stiftstidende og Rosengårdcentret. 
 
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde, og tak til medlemmerne for deres opbakning, som vi håber 
vil fortsætte i årene fremover. 
 
Knud Poulsen beklagede, at FI ikke nævnte bokseklubbens lokale problem. Bokseklubben BK 
Ringen skal have møde Odense Kommune i løbet af april.  
John Christensen kunne oplyse, at han havde ”hørt”, at der arbejdes på en løsning på klubbens 
problemer. 
 
Dirigenten afrundede beretningen og beretningen blev godkendt. 
 
 
3.   Regnskab og orientering om næste års budget 
Regnskabet var præget af, at der kun havde været kontingent indtægterne på kr. 2.600 og et 
sponsorat på kr. 5.000. Årets resultat blev et overskud på kr. 3.900. 
Palle Liebe, Taekwondo, spurgte til udgiften til bladet og hjemmesiden. Annie kunne oplyse, at 
Fyens Stiftstidende havde betalt bladet og regning på hjemmesiden først kom i det nye år. 
 
Regnskabet godkendtes. 
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Budgettet blev fremlagt til orientering, med forventning om samlede indtægter på kr. 172.500 og 
udgifter på kr. 166.000. Både indtægter og udgifter er skønnede tal, da flere poster er forventninger 
til fremtiden. 
En udgift til en ansat er afhængig af tilskudsmulighed fra ”amtspengene”. Er derfor ikke med i 
budgettet. 
 
Palle Liebe spurgte om det var muligt at søge penge fra arrangements puljen. Svaret var principielt 
ja, men det vil der komme nærmere om, når økonomien er på plads. 
 
Budgetorienteringen taget til efterretning. 
 
 
4.   Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 100 pr. år 
Vedtaget 
 
 
5.   Indkomne forslag 
Der var ingen forslag 
 
 
6.   Valg af bestyrelse og suppleanter 

Annie Nielsen, kasserer, genvalgt 
  Poul Henning Andersen, genvalgt 
 Leif F. Jensen, genvalgt 
 Leif Rasmussen, genvalgt 
 
 Knud Sørensen, suppleant, genvalgt 
 Bernt Nielsen, suppleant, genvalgt 
 
 
7.   Valg af 2 revisorer og 1 suppleant hvert år  
 Bent Thaisen, genvalgt 
 Michael Sørensen, genvalgt 
 
 Lars Åge Heskjær, suppleant, valgt 
 
 
8.   Eventuelt 
Kegleklubberne ville gerne vide, hvornår vi kunne forvente, at FI fik tilskuds pengene? 
Dette er det ikke muligt at give svar på, men der vil blive orienteret om det i bladet. 
Taekwondo slog et slag for klubkonsulent ordningen. 
Leif Kobbernagel tilbød husly ved kommende Generalforsamlinger. 
 
John Christensen sluttede repræsentantskabsmødet  med en tak til dirigenten og til 
svømmeklubberne for husly. 
 
 

Dirigent 
Erling Juul Hansen 


