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Ad 1 Valg af dirigent 
Ib Ketelsen (IK) blev valgt 
Carsten Lausten blev valgt til referent 
 
Dirigenten konstaterede at formalia vedr. indkaldelsen er overholdt, hvorfor 
repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt 
 
Ad 2 Bestyrelsens beretning 
 
Formanden John Christensen havde lavet beretning, men under hans fravær var det Annie Nielsen 
(AN) der læste den op: 
 
Tak for frem mødet. 
Som det er fremgået, af indkaldelsen, er emnerne, ved dette møde, mere omfattende, end de 
seneste års løbende orientering, om det forløbne års arbejde. 
Derfor ser jeg frem til, at vi, under pkt. 4, får en god debat, om den aktuelle situation, og ikke 
mindst fremtiden for arbejdet på Stige Ø. 
Der har ikke været afholdt egentlige formelle bestyrelsesmøder, men bestyrelsen har været 
særdeles aktiv, i årets løb, med afholdelse af møder med politikere, havnevæsen, 
Fynsværket/Vattenfal, rådgivere og interessenter. 
Bjarne Kongstad og Svend Conrad har igen været i frontlinjen, og den øvrige bestyrelse har været 
inddraget, ved forskellige lejligheder, ligesom Fynske Idrætsforbunds bestyrelse har drøftet 
udviklingen på flere møder. 
Der har gennem årene været mange forhindringer, for dette projekt, men takket være ”ildsjæle”, 
har man formået at holde ideen i live, og være klar, når og hvis der viste sig positive muligheder. 
Én af de muligheder, som hele tiden har været i spil, var kravet til køling af Fynsværkets spildevand. 
Et sådant krav skønnedes at være grundlag for økonomisk støtte. 
En anden væsentlig faktor har været, at Dansk Forening for Rosport blev interesseret i at flytte 
aktiviteter hertil, fra Bagsværd. 
Jeg har selv været involveret i projektet i mange år, off and on, men jeg har altid haft en tro på, at 
såfremt de nævnte faktorer blev positive, var der basis for et rostadion, og maritime aktiviteter på 
Stige Ø, også på trods af hindringer, som EU habitater. 
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Som tingene udviklede sig, først på året, var flere i bestyrelsen, og FI´s bestyrelse, kommet frem til, 
at vi måtte søge en form for afgørelse. 
Bjarne Kongstad og Svend Conrad, som nærmest har lagt deres ”hjerteblod” i projektet, mente 
fortsat, at der var noget at arbejde for, og det tror jeg fortsat er deres overbevisning. 
Projektet har gennem årene nydt politikernes velvillighed, men ingen har ”taget handsken op”, og 
er gået helhjertet ind i det. 
Lidt på samme måde, med de 2 hovedorganisationer, DFfR og DKKF. 
Og siden ideens opståen, i 1960-erne, har DFfR´s Fynskreds, og Odense Roklubs situation ændret 
sig, og interessen for et rostadion er mindsket. 
DFfR har altid satset på en op gradering af Bagsværd sø, og det ser nu ud til at ske. 
Kano og Kajak folket er også på Bagsværd, men får nu også en bane i Herning. 
Behovet for køling er væsentligt reduceret, og derfor er en økonomisk håndsrækning herfra langt 
ude i fremtiden, hvis nogensinde? 
For at få en politisk melding, blev der etableret et møde med Rådmand Jane Jegind, det fandt sted 
den 24. september 2014, og her fik vi en melding, som angav, at der ikke var politiske kræfter, og 
økonomi, der ville stå bag investeringer i vores projekt. 
Den eneste lille positive tilkendegivelse kom ved et forslag om at ansøge Forstadspuljen, om midler 
til en undersøgelse af behov, og muligheder, for maritime aktiviteter, på Stige Ø. 
Den 25. februar 2015 fik vi svar, at der var givet afslag, på vores ansøgning. 
Den 18. februar 2015 drøftede Bjarne Kongstad, Svend Conrad, Carsten Lausten. Ib Ketelsen og 
John Christensen situationen, og John Christensen redegjorde for årsagen til teksten i indkaldelsen 
til dette møde, og det lægges nu frem for Repræsentantskabsmødet, hvad der skal ske? 
Jeg ser frem til en god, og saglig, debat, og slutter hermed min sidste beretningen med tak til alle, 
for et stort arbejde, og et godt samarbejde gennem mange år. 
 
Bjarne Kongstad (BK): Ked af vi er havnet hvor vi er, det er kommet bag på os. Kan ikke forstå at 
Søsportscentret kun bliver set som en konkurrent til Bagsværd, tvivler på de kan få international 
godkendelse, men det vil vi kunne få i Odense. 
 
Svend Conrad (SC): Ved hvor stort og anerkendt arbejde BK har lavet, og hvor stor pris Fynsværket 
har sat på det, til gengæld har den lokale opbakning været mangelfuld. Har læst Cowi rapporten 
vedr. Bagsværd og den indeholder mange hvisser, så en miljøgodkendelse ligger langt ude i 
fremtiden. Derfor er det fint at få en fornuftig drøftelse af fremtiden i dag. Det er rosporten der 
skal med. 
 
Herefter blev beretningen vedtaget. 
 
Ad 3 Forelæggelse af regnskab 
Resultatet er et beskedent resultat på 26 kr. i form af renteindtægter. Omkostningerne har været 
dækket via Miljøudvalget i FI. 
 
Regnskabet blev herefter godkendt. 
 
Ad 4 Indkomne forslag 
Der forelå orientering fra bestyrelsens flertal som blev læst op og lagt ud til drøftelse: 
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”Det er et flertal i bestyrelsens opfattelse, at der ikke længere er realistisk mulighed for at 
videreføre det hidtidige projekt om et rostadion på Stige Ø. Dels er det svært at se hvordan 
finansieringen skal fremskaffes og dels er behovet blevet mindre med de initiativer der er taget 
indenfor Kano-Kajak og Rosporten rundt om i landet, ligesom det er en klar udmelding fra Odense 
Roklub, at de ikke ønsker at fraflytte deres nuværende lokaler.  
Der er sendt en ansøgning til forstadspuljen for at fundraise til det videre arbejde, men skulle dette 
ikke give uddeling, må der tages stilling til Søsportscentrets fremtid.  
En af mulighederne vil være, at der i løbet af 2015 indkalde til et ekstraordinært repræsentant-
skabsmøde jf. vedtægternes $11, med det ene punkt at få bemyndigelse til at opløse institutionen”. 
 
SC: Der er i mellemtiden kommet afslag fra forstadspuljen, med en tynd begrundelse. 
 
Lau Larsen (LL): DKKF har i mange år søgt steder til aktivitet, desværre er udsigten i Odense ikke 
god ikke mindst med den manglende politiske opbakning. DKKF vil være indstillet på at gå med til 
en nedlæggelse, men vil gerne støtte et arbejdsudvalg i FI regi. 
 
Ove Sørensen (OS): Vi har i Odense Sejlklub en interesse i at få samlet mere vandsport for jo mere 
aktivitet på Stige Ø, desto større bliver sandsynligheden for bybusser der ud til. 
 
BK: Der kommer formentlig en sommerbus. Synes det er ærgerligt, at  der er dispenseret igen og 
igen for udledning, for vi har hidtil haft ret i vores antagelser. 
 
SC: Savner rosporten til mødet og en melding fra dem. Politisk kan man finde penge til det man vil, 
cykelbanen og tennishal var også længe undervejs og med betydelige overskridelser af de 
oprindelige budgetter. Det vil være interessant hvis Realdania el. APM fond gik ind i det.  
 
IK: Opsummerede ønske om større aktivitet på Stige Ø og muligheden for at der kunne nedsættes 
en arbejdsgruppe. 
 
AN: Pengene vil fortsat være der, selv hvis institutionen bliver nedlagt. 
 
SC: Vent med at lukke foreningen til mulighederne er helt udtømt, kan ikke forstå at roerne ikke er 
begejstrede for projektet. 
 
AN: Hvis roerne var begejstrede var de nok kommet i dag. 
 
OS: så gerne andre ting som fx hytter til overnatning på Stige Ø 
 
BK: Ærgrede sig over der ikke havde været mere fremme i pressen 
 
IK. Er det realistisk der kan findes ildsjæle der vil arbejde videre med projektet? Vi kan jo bede de 
tilstedeværende om at gå hjem og undersøge det i deres bagland!? 
 
OS: Vi kommer ikke med nogen. 
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LL: BK og SC vil have vores opbakning! 
 
SC: Vi mangler noget begejstring og opbakning. Foreslår vi skriver til medlemmerne, orienterer 
dem om situationen og beder om et skriftligt svar. 
 
IK: Enighed om beslutningen og vi skal have en tilbagemelding inden for 3 måneder. 
 
CL påtog sig opgaven med at udforme et udkast til brev og siden få det sendt ud. 
 
Ad 5 + 6 Valg af formand og valg af bestyrelse 
Punkterne vedr. valg blev udsat og afventer den interesse tilkendegivelse der blev besluttet under 
pkt. 4. 
 
Ad 7 Valg af revisorer 
Bruger fortsat FIs revisorer 
 
Ad 8 Eventuelt 
BK: Tak til Svend for et godt samarbejde gennem 40 år, vi har hygget os selvom det har været 
tungt ind imellem. 
 
SC: Takkede Bjarne for samarbejdet. Kom på Stige Ø som barn og det har altid været noget særligt. 
Kunne være dejligt hvis vi fik flere aktiviteter på Stige Ø. 
 
Annie Nielsen (AN) takkede for fremmødet og takkede dirigenten for at have styret mødet. 
 
Mødet slut 17.58 


