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Ad 1 Valg af dirigent 
Formanden John Christensen blev valgt 
Carsten Lausten blev valgt til referent 
 
Dirigenten konstaterede at formalia vedr. indkaldelsen er overholdt, hvorfor 
repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt 
 
Ad 2 Bestyrelsens beretning 
Bestyrelsen, som jeg gerne vil præsentere, består af: John Christensen, som formand, Annie 
Nielsen, kasserer og Svend Conrad, Bjarne Kongstad og Johnny Rusbjerg. 
 
Vi har ikke afholdt egentlige bestyrelsesmøder, men drøftet de løbende sager i FI´s bestyrelse og 
FI´s Miljøudvalg, hvor bestyrelsesmedlemmerne mødes løbende. 
Det har igen været et aktivt år, og med Svend Conrad og Bjarne Kongstad som de mest aktive, 
bakket op af John Christensen og Johnny Rusbjerg, samt Carsten Lausten og Ib Ketelsen, fra FI. 
 
Modellen af Stige Ø og Rostadion har været opstillet på Odense havn, i Dragebåds klubbens lokale, 
og med den som centrum, har der været afholdt flere møder, med politikere, Havnevæsenet, 
Byforeningen, SDU, ingeniører og arkitekter, samt Fynsværket og Fjernvarme Fyn. 
 
Alle har vist interesse, og været positive, men det er ikke tilstrækkeligt til, at det har ”rykket”! 
Modellen er nu tilbage i Odense Kano- og Kajakklub. 
 
På det seneste har der været møde med arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard I/S, som har erfaring 
med lignende projekter. 
På deres oplæg opfordres vi til at føre projektet up to date, og til at ændre projektnavnet til ”Stige 
Ø aktivitetsanlæg”. En sådan opdatering vil koste, til ”vennepris” kr. 250.000,-, og det er midler vi 
ikke umiddelbart råder over. 
For at komme videre, skal vi have bl.a. Fynsværket/Vattenfall og Fjernvarme Fyn til lommerne, og 
næste skridt er et møde med disse interessenter, når rapporten fra VVM undersøgelsen foreligger, 
i løbet af foråret. 
 
Vi har lidt midler, til afholdelse af en møderække, men desværre langt fra til en opdatering af 
projekt oplægget. 
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Det er arbejdsgruppens og bestyrelsens indstilling, at vi nu afprøver mulighederne, endnu et års 
tid, og under det nye navn ”Stige Ø aktivitetsanlæg”, og vi håber på jeres tilslutning til det. 
 
Jeg vil gerne slutte med en meget stor tak, til alle der har lagt arbejde i projektet, på i det 
forgangne år, og i projektets lange levetid. 
En meget stor tak for de seneste års store arbejde af Bjarne og Svend. 
 
Arne Israelsen (AI): Fint med nyt navn det åbner for nye muligheder 
Bjarne Kongstad (BK): Vi har fin kontakt med Fynsværket, åen er blevet omklassificeret fra karpe til 
laksevand hvilket er en fordel. 
Svend Jensen (SJ): Hvor er ministeriet: 
John Christensen (JC): samme sted som hidtil, er obs på habitats området 
BK: Minesteriet henviser til kommunerne, hvor der nu er en god dialog, problemet er pengene 
Henrik Møller (HM) Hvilke andre aktiviteter er der i tankerne: 
BK: Bla badebassin 
AI: Vigtigt at få andre intressenter med 
BK: Har indsendt 3 forslag, men vi kan først blive mere konkrete når VVM er klar 
HM: Hvilke opdateringer i materialet ønskes 
BK: Powerpoint der viser materialet 
HM: gav tilsagn om at kigge på det 
Beretningen enstemmigt godkendt. 
 
Ad 3 Forelæggelse af regnskab 
Resultatet er et 0 resultat idet der hverken har været udgifter eller indtægter. Omkostningerne har 
været dækket via Miljøudvalget i FI og har beløbet sig til 1900,- kr. 
FI er samtidig positiv overfor at støtte opdatering af nyt materiale   i størrelsesordenen 20.000,- kr. 
 
Svend Conrad (SC): takker for tilsagnet er opmærksom på mulighederne for at søge fonde. 
 
Ad 4 Indkomne forslag 
Ingen 
 
Ad 5 Valg af formand 
John Christensen blev genvalgt 
 
Ad 6 Valg af bestyrelse 
Bestyrelsen blev genvalgt og består af: 
Sven Conrad, Bjarne Kongstad, Annie Nielsen og Johnny Rusbjerg. 
 
Ad 7 Valg af revisorer 
Bruger fortsat FIs revisorer 
 
Ad 8 Eventuelt 
BK: Hvis nogen ønsker at få opdateret sin viden er det bare at sige til så aftaler vi et møde i 
kajakklubben. 


