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Referat  fra  repræsentantskabsmøde  i Fynske  Idrætsforbund

Tirsdag  d. 15.  marts  2022  kl. 18.00

Odense  Kultur-  og idrætshus,  opg.  K

Dagsorden  ifølge  vedtægterne

Næstformand  Jan Jager  indledte  med  at byde  velkornmen  til  alle  frernmødte,  og kunne  meddele  at

formand  Bernt  Nielsen  var  blevet  forhindret  pga. corona.

l.  Valg  af  dirigent  og referent

Asger  Rasmussen  - OB  Bordtennis  blev  foreslået  og valgt.

Carsten  Lausten  blev  valgt  som  referent.

Asger  Rasmussen  konstaterede  mødet  lovlige  indkaldelse  samt,  at der  var  1l  stemmer  til  stede.

2. Bestyrelsens  beretning

Asger  Rasmussen  gav  ordet  til  næstformand  Jan Jager

Repræsentantskabsmøde  Fynske  Idrætsforbund,  den  16.  marts  2021.

Beretning  for  2021.

Indledning:

2021 har  været  et mærkeligt  år -  et corona-år  -  og i lighed  med  stort  set alt  andet  i landet  har  vi

været  præget  af  nedlukninger  og begrænsninger  i vores  aktiviteter  -  og det er ca % år siden  vi  af-

holdt  et udsat  årsmøde.

Bestyrelse  og sekretariat:

Der  har  i årets løb  været  afholdt  7 ordinære  bestyrelsesmøder,  bl.a.  på Skype,  og derudover  har  be-

styrelsen  og konsulenten  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  aktiv  i SPORTSLØRDAG  ijanuar  2021  som  måtte  vi  aflyses  erstattes  en virtuel

SPORTLØRDAG-UGE  med  diverse  daglige  video  aktiviteter  som  blev  udsendt  via  facebook

1



FYNSKE
IDRÆTSFORBUND

FYNSKE  IDRÆTSFORBUND

Stadionvej  50  opg.D

5200  0dense  V

Dette arrangement  er blevet  et stort vindue,  ikke  blot  den fynske  idræt og for  Fynske  Idrætsforbund,

samt ihøj  grad også for  mange fynske  distriktsforbund  og klubber.

Her  kommer  vii  kontakt  med bl.a. nuværende  og kornrnende  unge fynske  idrætsudøvere,  og deres
forældre,  og vi får god lejlighed  til  at netværke  med de fynske  politikere  og -  embedsfolk.

Skovsøløbet,  løbet  for sindslidende,  blev  gennemført  med knapt  110 deltagere.  Vi  mener  sammen

med vores samarbejdspartnere  og sponsorer,  at ideen er så god, at det skal gentages igen i2022i

samarbejde  med SAI  og Odense Kornrnune  & OUH.  Vi  havde i år søgt og fået midler  fra Odense
Kommunes  Sundhedspulje,  til  nogle  fortrænings  arrangementer  og til  at dække samtlige  deltagere

fra Odense Kommunes  startafgifter.  Corona  krisen  har været et kæmpeproblem  for  brugergnuppen,
der har fundet  tryghed  i at isolere  sig og nu skal til  at finde  ud i fællesskabet  igen.

Vi  har igen  haft  et godt samarbejde  med, DGI  Fyn, bl.a. omkring  det meget  vigtige  arbejde omkring
i det Rådgivende  Fritidsudvalg  og Kulturregion  Fyn.

DGI  står også bag Idrætspolitisk  Forum  Fyn, som består af  de Fynske  Kommuner  og Idrætsorgani-

sationer,  herunder  Fynske  Idrætsforbund.  Vi  mødes 2-3 gange om året og drøfter  aktuelle  udfor-

dringer,  får oplæg i forhold  til  nye initiativer  og hører  hvordan  det går I de fynske  kommuner.  Det

er spændende og udbytterigt.  Det er en stor styrke,  at DGI  er repræsenteret  lokalt,  man kunne godt

ønske  sig, at også vores hovedorganisation  DIF  var  mere  synligt.

Vi  har forstærket  samarbejdet  med de DGI  og SIKO.  Samarbejdet  udspringer  af  en undersøgelsei

2020 vedr. børn  og  unges  idrætsdeltagelse  i Odense.

En deltagelse  der er skræmmende  lav i de fleste bydele.

Et fælles initiativ  som blev  gennemført  var et Idrætspolitisk  kommunalvalgsmøde  d 28, september

hos Energi  Fyn. Alle  partier  repræsenteret  i byrådet  mødte  op og en stort  publikum  med en stor

spørgelyst  gav en god og livlig  debat. Det gav også nogle  konkrete  politiske  løfter.  Nogle  løfter  som

vi her efter  valget  følger  op på, inærmeste  fremtid  gennem konkrete  møder  med nogle  af  rådmæn-

dene.

Der bliver  også events i2022,  og det stiller  krav  om at skaffe  mange frivillige  hjælpere,  en opgave,

som  sekretariatet  deltager  aktivt  i.

Et område  det bliver  nødvendigt  at rekruttere  frivillige  er Motionsguiderne.  Motionsguiderne  er et

projekt  startet  af  Odense Kommune  Ældre-  og Handikapforva1tningen,  men som Fynske  Idrætsfor-

bund  i2019  overtog  administrationen  af  (mod  betaling).  Også her har Coronaen  sat en kæmpe  kæp  i

hjulet,  så det har været fuldstændigt  umuligt  at gennemføre  noget  i2020  og 21, så status ved års-

skiftet  er vi har en aktiv  motionsguide,  hvor  vi gerne skulle  op på mindst  IO. En motionsguide  er en

person  der frivilligt  hjælper  ikke  motionsvante  borgere  i aldergnuppen  50+ med at komme  i gang

med en aktivitet.

Vi  har fortsat  midler  til  at støtte spændende projekter  til  aktiviteter  for  ungdomrnen.  Læs  mere om

dette på vores hjemmeside,  og hjælp  jeres idræts foreninger  med kendskab  til  puljen.

Vi  vil  gerne opfordre  til  at klubberne  benytter  sig af  muligheden  for  økonomisk  støtte, det har des-
værre  været  sparsomt  med ansøgninger.

Så kom  i gang!
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Projektansøgningerne  vurderes  2 gange  om året,  i april  og  november.

Disse priser er gode muligheder  for at takke ihærdige  ildsjæle,  så hjælp  dem,  og  jer  selv,  ved  at sen-
de forslag  til  kandidater.

Vi har som varslet  på Repræsentantskabsmødet  2021 ændret  vores  lederpriser  til  ungleder  stipendi-

er. Dvs. stipendier  til  unge ledere til  deres videre uddannelse indenfor  idrætten.  Kommissorium  og

yderligere  information  kan  ses på vores  hjernmeside.

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  førte  til, at Fynske  Idrætsforbund  blev  stiftet  den 17.  januar  2006.

Ved starten var der tilslutning  af  24 forbund,  nyeste  indmeldelse  er, Dansk  Dansk  Sportsdykker

forbund,  er der  nu tilslutning  af  48 forbund.

Vi har nu været  i arbejdstøjet  i godt 17 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.

- Fastholde "Amtsmidleme",  og komrnunale  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.

Fynske  Idrætsforbunds  repræsentationer:

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

kring  de idrætslige  forhold  på Fyn.

Undertegnede  arbejder  i de meget  vigtige  fora,  som  Det  Rådgivende  Fritidsudvalg,iregi  af

Kulturregion  Fyn.  Det  er her  igennem  vi  modtager  den  økonomiske  støtte.  Og  nu  nyvalgt  til  be-

styrelse  i Friluftrådet  (i øvrigt  samtnen  med  Andreas  Kjeldsen)

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

Firmaidrætten  og Skoleidrætten  og Sportslørdag  styregnuppe  samt  årets  sports-navn  komite-

arbejde  varetages  af  Bernt  Nielsen.

Vi  deltager  imøderne  i Idrætspolitisk  Forum  Fyn

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

kontakten  til  Brugergnuppen i Odense Kornmunes  Kultur-  og Idrætscenter  (Idrættens  Hus).

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  55DIF-stempe1",  dette  arbejder  vi  forsat  på.
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Finansiering:

Fynske  Idrætsforbund  har  lavet  aftale  med  Odense  kommune,  Ældre-  og Handicapforvaltnin-

gen,  hvor  vi  via  konsulenten  skal  varetage  rollen  som  frivilligkoodinator,  kr. 50.000  er bevilget

via  §18iUdviklingspuljen  for  frivilligt  socialt  arbejde,  her  skal  vi  bidrage  til  at gøre  en forskel

for  Odenses  udsatte  borgere,  ved  koordinere  de frivillige  motionsguider

En stor  tak  til  Middelfart  Sparekasse,  SIND,  Sport  og profil  og Føtex  for  støtten  til  Skovsøløbet.

Og  en meget  stor  tak  til  Kulturregion  Fyn  og Odense  Kornmune.

Kommunikation  og arrangementer:

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

ajour.

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

eventuelle  mailadresser!  !

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  som  kasserer.

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

Miljø  arbejdet:

Er  imange  år varetaget  af  Svend  Conrad,  som  nu  har  valgt  at gå på pension  - tak  for  indsatsen.

I slutningen  af  2020  var  vi  mange  der  fik  morgenkaffen  galt  i halsen.  Planklagenævnet  havde  ef-

ter  "kun"  3 års sagsbehandling  underkendt  Odense  Kommunes  miljøgodkendelse  af  anlægget.

Et kæmpe  slagimaven  på de mange  ildsjæle  som  har  arbejdet  hårdt  i over  20 år med  at etablere

et nyt  motorsportsanlæg  i Odense  Kommune.  Det  har  haft  og har  fortsat  Fynske  Idrætsforbunds

bevågenhed,  at anlægget  kan  tages  i brug.  Det  ser i slaivende  stund  ud  til  at arbejdet  skrider

fremad,  meget  langsomt  men  i bedste  fald  kan  anlægget  igen  tages  i brug  til  sommer,  men  man

må  nok  imøde  se modstanderne  vil  gøre  alt  for  at få stoppet  banen.

Banen  erstatter  den  gamle  bane  i Højbjerg.  Vi  er fortsat  gennem  Carsten  Lausten  aktive  i den

arbejdsgnuppe,  der  arbejder  med  at finde  en anvendelse  af  ornrådet,  der  kommer  lokalbefolknin-

geniKorup  og Ubberud  til  gode.  Der  arbejdes  fortsat  på at få lavet  en passage  ved  Stige  Ø mel-

lem  kanalen  og Odense  Å. Også  her  er Svend  Conrad  med  i arbejdsgnuppen.  Lige  pt. afventer

man  svar  fra  Kornrnunen  vedr.  Kommunens  holdning  til  projektet,  som  de for  så vidt  har  tilken-

degivet  er positiv.  Det  som  man  har  stillet  spørgsmål  til,  er om  en væsentlighedsvurdering  efter

Kornrnunens  opfattelse  vil  føre  til  krav  om  en konsekvensvurdering,  da der  jo  er så mange  for-

skellige  interesser  forbundet  med,  hvad  der  foregår  i fjorden  og kanalen,  og som  har  betydning

for  projektets  økonomi.  Der  er ikke  nogen  lette  løsninger  på noget  længere,  og ting  tager  tid,  når

de skal  afklares  gennem  offentlige  instanser.

Jørgen  Raaen  Rasmussen  har  igen  varetaget  vore  interesser  i Naturstyrelsens  Skovbrugerråd,  og

Svend  Conrad  har  hidtil  repræsenteret  os i Friluftsrådet.,  men  er nu  gået  på pension,  nye  repræ-

sentanter  er Andreas  Kjeldsen  og Bernt  Nielsen.

Stor  tak  for  indsatsen
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Tak  for  tilliden:

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

bejdspartnere,  for  samarbejdet  i2021.

Tak  til  jer  alle.

Asger  Rasmussen:  Opsummerede  overskrifterne  i beretningen  og spurgte  om der var  nogle

spørgsmål.

Lars  Rex: Kan  godt  blive  bekymret  over  at se den samling  gamle  mænd  der er tilstede,  synes det

er et problem  der ikke  er nogle  yngre  til  stede eller  flere  kvinder,  hvad  gør  vi/FI  ved  det?

JJ: et af  de største  problemer  er kendskabet  til  os, der er ikke  meget  kendskab,  selv  dem der  har

fået  tilskud  ser vi  ikke.  Det  har  vi  ikke  været  gode nok  til.

Lars  Rex: Fik  kendskab  via  Bernt

Michael  Hansen:  Min  grundholdning  er det kan, og skal  vi  ikke  gøre  noget  ved. Tiden  er ander-
ledes folk  er ikke  lige  så trofaste  længere.

Johnny  Rusbjerg:  Skal  kun  bekymre  os om det vi kan  gøre  noget  ved. Vi  har  nedlagt  lederpri-

serne foristedet  at give  unglederstipendier,  et lille  initiativ  i den rigtige  retning,  men  vi har  ikke
ressourcer  til  at gå ud iklubberne

Jørgen  Olsen:  Lige  blevet  formand  igen  (i svæveflyvning),  alle der er medlem,  har sternmeret.

Mange  foreninger  får lavet  generationsskiftet.  Det  vi ikke  kan  gøre  noget  ved, skal  vi  ikke  gøre

noget  ved. Det  skal  nok  komme.

John  Christensen  Da vi for  mange  år siden  stiftede  FI var  meningen  at bevare  midlerne,  men  er

enig  i, der skal flere  unge med. Kan  se i sejlklubben,  at der komrner  unge  og de komrner  efter-

hånden  også ind  ibestyrelsen.  De sidste  krampetrækninger  vi  gamle  har, er at gøre  noget.

Max  Pedersen:  SIKO  har fået  2 nye medlemrner,  svært  at få viden  om klubberne,  så man  kan

komme  i kontakt  med  dem. De nye  klubber  fungerer  kun  via  Facebook.  Vi  skal være  på linie

med  de unge.

Michael  Hansen:  Vil  ikke  nedgøre  og anerkender  det arbejde,  der er gjort  i klubberne,  vil  tage

sin hat af  og spise den til  næste år, hvis  der sidder  to unge.

John Christensen  Sejlklubben  strategi  fået  indført  E-sejlsport,  vi  er nød til  at gå med,  hvis  vi  ik-

ke skal lukke  og slukke

Svend  Conrad  Kæmper  nu  på 27. år på at få en ny  motorbane.  Vi  giver  ikke  op. Jeg er med,  for-

di jeg  kan  noget,  de unge ikke  kan, som fx at søge  penge  hos komrnunen.  Tidsplanen  er  rykket
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så motorbanen  kommer  ikke i gang i2022.  Er en kamp med skiftende embedsmænd.  Klubben

har mange medlemmer,  selvom man ikke har nogen aktiviteter,  Foreningslivet  skal nok  bestå,

Michael  Hansen Det er vel larmen og forureningen  der øffes  over,  kunne man  ikke  køre  på el

Svend  Conrad  Det  er stadig  for  tidligt  pga  batteriemes  vægt.

Jørgen  Olsen  I svæveflyvning  har  man  rent  visuelt  e-flyvning,  men  det  er også  de gamle,  der
dyrker  det.

Leif  Rasmussen I billard  er vi kendt som gammelmandssport,  i Bristol  er 1/3 pensionister,  ud  af

de 8 i bestyrelsen er der valgt  4 unge, det er fremskridt.  De gamle hænger  på, fordi  de ikke  vil
give  magt  fra  sig

Lars  Rex  Det  er den  bedste  GF nogensinde,  glad  for  feedbacken,  glad  for  debatten,  tak

Arne Israelsen Har savnet lidt, hvad gør  vi så? Tidligere  arbejdet med der skulle  nogeti  gang,

satte gang ilederudvikling.  Forslag er man ibestyrelsen  sætter  sig  ned, og tænker  over,  hvad  der

er behov for, og efterspørges i dag, for noget skal der til. Hvem ved noget om  det,  vi  gerne  vil
have  sat gang  i.

Michael  Hansen  Det  er selvfølgelig  organisationen,  der  skal  gøre  noget  ved  det, synes  vi  skal

give  hinanden  håndslag  på, vi  til  næste  år hver  især  tager  et yngre  menneske  med

Asger  Rasmussen  andre  kommentarer?

Beretningen  blev  herefter  enstemmigt  vedtaget.

3.  Regnskab  og orientering  om  næste  års  budget

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

Bla. Motionsguiderne  som det ikke  har  været  muligt  at mødes  og få overflyttet  midlerne,  men

det forventes  det  bliver  tilfældet,  derfor  er de hensat.

Asger  Rasmussen  spm.?  - ikke  tilfældet.

Regnskabet  blev  derefter  enstemmigt  vedtaget

Herefter  orienterede  Annie  Stolzenbach  om  budgettet  for  2022

Håber  der  ikke  igen  går  corona  i årets  budget.

Asger  Rasmussen?

Budgettet  taget  til  efterretning
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4.  Fastsættelse  af  kontingent

Bestyrelsen  foreslår  uændret  kontingentsats  i2020  på 100,-  kr.

Forslaget  blev  enstemmigt  vedtaget.

5.  Indkomne  forslag

Ingen

6.  Valg  af  bestyrelse  og  suppleanter

Formand  Bernt  Nielsen  -  genvalgt  for  2 år

Bestyrelsesmedlem  Johnny  Rusbjerg  - genvalgt  for  2 år

Bestyrelsesmedlem  Jan  Jager  - genvalgt  for  2 år

Valg  af  suppleanter

Christel  Gall  - Nyvalgt

Charlotte  Laursen  - genvalgt

7.  Valg  af  2 revisorer  og I revisorsuppleant  ;

Genvalg  af  Kurt  Madsen  og  Jørgen  Raaen  Rasmussen

Revisorsuppleant  genvalg  af  Lars  Rex

8.  Eventuelt

Michael  Hansen  Har  fået  en udfordring,  har  fået  klubhus  i friluftsbadet,  tilkendegivelse  af  hvor

mange  der  ønsker  at bevare

En  håndsoprækning  viste  lidt  over  halvdelen  deler  ønsket.

Lars  Krumholt,  DGI  takker  for  invitationen  og  for  det  gode  samarbejde,  glad  for  vi  ikke  tænker

så forskelligt,  vil  gerne  se nogen  fra  FI  til  DGIs  årsmøde.

]ørgen  Olsen  Hvad  med  et FI  seminar,  hvor  vi  prøver  at samle  forbundene,  det  kan  godt  lade  sig

gøre,  men  kræver  initiativ  fra  FI.

Michael  Hansen  Miljøudvalget,  hvad  laver  I?

Jørgen  Olsen  Hjælper  de foreninger  der  får  problemer  med  kornmunen,  vejleder  og  fortæller

hvor  man  kan  få  hjælp
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Jørgen  Raaen  Jeg sidder  i skovbrugerrådet  og taler  foreningernes  sag i forhold  til  naturinteres-

Ser.

Jan Jager  takkede  dirigenten,  og takkede  for  fremmødet.

Odense  d. 21. Marts

Referent

Carsten  Lausten

Godkendt  af  dirigent


