FYNSKE IDRÆTSFORBUND
Stadionvej 50 opg.D
5200 Odense V

Odense d. 11. marts 2015

Referat fra repræsentantskabsmøde i Fynske Idrætsforbund
Torsdag d. 11. marts 2015 kl. 18.00
Fyrtårn Tommerup
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Næstformand Ib Ketelsen indledte med at byde velkommen til alle fremmødte.
Inden repræsentantskabsmødet, blev årets lederpriser overrakt.
Middelfart sparekasse prisen blev overrakt til:
Britt Greve - Tommerup Svømmeklub.
FI – prisen blev overrakt til
Claus Rasmussen – Cykling Odense
Stort TILLYKKE til dem begge!!

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. Dirigenten orienterede
herefter forsamlingen om, at der var 17 stemmer til stede.
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2. Bestyrelsens beretning
Der var afbud fra formand John Christensen pga sygdom, men han havde udarbejdet beretningen
som næstformand Ib Ketelsen fremlagde.
Bestyrelse og sekretariat:
Det forløbne år har været spændende og budt på flere opgaver for bestyrelsen og konsulenten.
Udover 7 bestyrelsesmøder, har vi via vore repræsentative poster været aktivt inde i flere projekter.
Eksempelvis har vi været aktive omkring det store SPORTSLØRDAG arrangement, og dermed bidraget til, at det igen blev et stort, og folkeligt arrangement, med mere end 6000 tilskuere, der nød
showet og besøgene på de mange idrætsstande.
Den store medie dækning i De fynske medier, og TV2 Fyn, har givet idrætten, og Fynske Idrætsforbund, en meget tydelig platform.
Det gav også en del praktisk arbejde, idet vores konsulent, Carsten Lausten, ydede en ekstraordinær indsats, ved at styre invitationer og tilmeldelser, samt registrering af mesterskaber.
Arrangementet bliver evalueret den 27. marts.
Som noget nyt, gik vi i samarbejde med Dansk Arbejder Idræt, DAI, og Center for Socialpsykiatrisk
Dagtilbud, CSD, og etablerede et løbsarrangement for sindslidende, SKOVSØLØBET.
I betragtning af, at det var første gang, og med kort planlægnings tid, så deltog ca. 200 løbere.
Successen betyder, at vi gentager arrangementet den 17. september 2015, og det er helt klart igen
sammen med DAI, som har meget stor erfaring i gennemførelsen af denne type løb.
Vi håber CSD/Odense Kommune vil være med, da det har utrolig stor betydning for denne særlige
gruppe.
Det er også vores håb, at flere organisationer, med tilknytning til gruppen, vil være med, så vi kan
få skabt en stærk tradition. Og selvfølgelig håber vi også vore sponsorer, bl.a. Middelfart Sparekasse, kommer med igen.
Som DIF ambassadør, var John Christensen med i dommerpanelet, der udvalgte de fynske kandidater til den nye pris Årets Idrætsforening, og som bekendt blev den fynske kandidat, SG – Huset i
Svendborg, også den endelige vinder, ved sportsarrangementet i Herning.
Vores næstformand, Ib Ketelsen, har igen været meget aktiv i arbejdet med Det Rådgivende Fritidsudvalg, og Kulturregion Fyn, og vi kan stærkt opfordre til, at foreninger, ind tænker kulturelle
tiltag, når de arrangerer sportsstævner.
Det vil betyde meget i det videre samaarbejde, med Kulturregion Fyn.
Fynske Idrætsforbund har ikke været direkte aktive, i egentlige skolesamarbejder, men vi følger tæt
op, og glæder os over, at vi har været med til at støtte flere projekter, bl.a. succeserne i Odense
Beachvolley Klub og Cykling Odense.
Vi har også været aktivt med i Odense Kommunes Fyraftensmøde, og seneste tiltag i samarbejdet
med Odense kommune er, at vi stiller ressourcer til at få gennemført kurser for Trafik officials, og
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efterfølgende opretter og administrerer et kartotek, så klubberne hurtigt kan komme i kontakt med
de uddannede.
Hvis I selv, eller jeres medlemmer er interesserede i at blive trafik official, så gå ind på Odense
Kommunes eller Fynske Idrætsforbunds hjemmeside, og se, hvordan I kommer med.
At virke som trafik official vil ikke blot hjælpe de foreninger, som arrangerer store events, på gader
og veje, men det vil også give gode muligheder for personlige oplevelser, og man kan være med til
at hjælpe sin klub økonomisk.
I løbet af året har flere bestyrelsesmedlemmer deltaget i foreningernes årsmøder, og det vil vi også
meget gerne gøre fremover.
Via vore projektmidler har vi været i stand til at hjælpe til flere spændende projekter, og vi glæder
os meget, når det er projekter for børn og unge.
Så hermed en opfordring til at kontakte os, hvis I går med planer om særlige indsatser.
Som I har set, støtter vi også med lederpriser, og ved Sportslørdag med en Initiativpris.
Her har I en mulighed for at takke dygtige frivillige i jeres klubber, så kom med kandidat forslag.
Samarbejde og relationer:
Gennem Idrætspolitisk Forum Fyn, er vi løbende i kontakt med de øvrige fynske idrætsorganisationer, som DGI Fyn, Firmaidrætten, Skoleidrætten, samt fungerende Idrætssamvirker, og kommunernes forvaltninger.
Dette fælles idrætslige – kommunale samarbejde er til stor gavn for den fynske idræt, og det bidrager til et stærkt og nyttigt netværk.
Fynske Idrætsforbunds repræsentationer:
Vore repræsentationer medvirker til, at vi opnår megen indsigt, og medbestemmelse, i idrætslige
forhold på Fyn.
Ib Ketelsen yder en helt fantastisk indsats i de meget vigtige fora, som det Rådgivende Fritidsudvalg, Idrættens Fællesråd og Kulturregion Fyn.
Det er bl.a. gennem disse organisationer, vi sikrer økonomisk støtte til den fynske idræt, gennem de
tidligere ”Amtsmidler”.
Samarbejdet med DIF, DGI Fyn, Firmaidrætten, Samvirker og Skoleidrætten, er opgaver for hele
bestyrelsen, og det primære arbejde står Ib Ketelsen, Bernt Nielsen, Ole Hansen Carsten Lausten
og John Christensen for.
Leif Rasmussen sikrer vore interesser i TV2 Fyn, og han er netop nyvalgt formand for repræsentantskabet, og dermed medlem af bestyrelsen.
Leif er også aktiv i Brugergruppen for Odense Kommunes Kultur- og Fritidscenter. (Idrættens Hus
i Bolbro).
John Christensen er medlem af Elite Odense, i styregruppen for Sportslørdag, komiteen for Årets
Sportsnavn og styregruppen for Sport Event Fyn, Udvikling Fyn, samt bestyrelsen for H.C. Andersen Marathon.
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Sponsorer:
Der arbejdes løbende på at sikre midler gennem sponsorater, og denne særlige opgave varetages af
Annie Nielsen, Bernt Nielsen, Leif Rasmussen og Carsten Lausten.
Annie følger tæt op omkring Middelfart Sparekasse, og sikrer, at dette samarbejde styrkes, således
var Middelfart Sparekasse en væsentlig sponsor ved SKOVSØLØBET.
Stor tak til Middelfart Sparekasse, og vore øvrige sponsorer Carlsberg Sport, Walthers Dinner og
OCC.
Tak til Odense Kommune, for et godt samarbejde, og støtte til lokalerne i Bolbro.
Og ikke mindst en stor tak til Kulturregion Fyn, for støtten til den fynske idræt.
Kommunikation og arrangementer:
Som nævnt har vi deltaget i en række arrangementer, af forskellig karakter, og ofte med det formål,
at skaffe de fynske idrætsforeninger gode tilbud, så derfor vil vi gerne opfordre til, at I følger med i
nyhedsbrevene på vores hjemmeside, og ikke mindst, at I sørger for, at vi hele tiden har jeres ajourførte mail adresser, så vi kan fastholde kontakten.
Økonomi:
Her vil jeg blot benytte lejligheden til, at takke Annie Nielsen, for hendes store og utrættelige arbejde. Selve regnskabet vil hun selv redegøre for, om lidt.
Også tak til vore revisorer, som, sammen med Annie, sikrer, at vores regnskab ikke kommer på
”forsker niveau”.
Miljø arbejdet:
Miljøudvalget har igen haft et aktivt år, og en af de væsentlige opgaver har netop været drøftet på
Søsportscenter Stige Ø´s repræsentantskabsmøde, forud for dette møde.
Mange års arbejde er nu, igen, ved en skillevej, men behovet for at følge op på Stige Ø, vil fortsat
bestå.
Det store læs er atter blevet trukket af Bjarne Kongstad og Svend Conrad, tak for en kæmpe indsats.
Motorsportsbanen er fortsat et arbejdskrævende, og det trækker især ressourcer fra Svend Conrad.
Tak for indsatsen, og forhåbentlig får dette projekt snart en lykkelig slutning.
Jørgen Raaen Rasmussen er fortsat vores ankermand i Naturstyrelsen og Friluftsrådet, det er vi
meget trykke ved, og siger tak for indsatsen.
Med disse ord, håber jeg, at have dækket Fynske Idrætsforbunds opgaver, i det forløbne år, og jeg
håber vi får et godt møde, med en god debat.
Og så ser jeg frem til et fortsat godt samarbejde.
Tak til samarbejdspartnere, sponsorer bestyrelseskollegaer og vores konsulent.
TAK for ordet, og såfremt der måtte være spørgsmål, er jeg selvfølgelig klar til at svare.
John Christensen
Asger Rasmussen: kommentarer eller spm.?
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Jan Jager: Takkede for omfangsrig beretning, hvor mange medlemmer er der i FI, og du udtrykte
håb om kulturmidler, hvad menes med det?
Ib Ketelsen: Vi er 44 medlemmer. Vedr. håb om kulturmidler er jeg forsigtig og vil gerne se det
underskrevne dokument for at være helt sikker.
Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget.
3. Regnskab og orientering om næste års budget
Annie gennemgik regnskabet i overskrifter. Regnskabet viste et mindre overskud.

Regnskabet blev derefter enstemmigt vedtaget
Herefter orienterede Annie Nielsen om budgettet for 2015.

4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingentsats i 2015 på 100,- kr.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
5. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
Valg af kasserer Annie Nielsen - DAI genvalgt
Valg af Bestyrelsesmedlemmer Leif Rasmussen - billard, Ole Hansen - DBUFyn og Bernt Nielsen –
golf, alle genvalgt.
Valg af suppleanter
Thomas Kaa - fægtning, genvalgt
Jan Jager - Bueskydning, genvalgt

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant ;
Genvalg af Kurt Madsen – svæveflyvning og nyvalg af Jørgen Raaen Rasmussen – orientering.
Revisorsuppleant nyvalg af Lars Rex – golf.
8. Eventuelt
Lars Madsen: Glædelig overrasket over den store høflighed han blev mødt med ved ankomsten
til Fyrtårn Tommerup
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Thomas Kaa: Orienterede om kampsportscentret Sportscentrum der er underopstart og har invielse d. 20/6, hvor alle er velkomne ligesom alle er velkomne til at flytte ind. Håber dette møde kan holdes hos Sportscentrum til næste år.

Slutteligt takkede Ib Ketelsen dirigenten Asger Rasmussen for kyndig ledelse af repræsentant
skabsmødet. Han takkede ligeledes de fremmødte for deltagelsen og så frem til det kommende
års samarbejde.

_________________
Dirigent
Asger Rasmussen

________________
Formand
John Christensen

_____________
Referent
Carsten Lausten
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