Søsportscentret Stige Ø
Den selvejende institution Søsportscentret Stige Ø

”Rostadion Danmark”

Referat af
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
Søsportscentret Stige Ø
7. oktober 2015 kl. 19.00
Fynske Idrætsforbunds kontor, Stadionvej 50 D, Odense
Til stede:
John Christensen - FI og Odense Sejlklub, Annie Stolzenbach – FI, Johnny Rusbjerg – Odense
Roklub, Svend Conrad – FI miljøudvalg, Carsten Utzon – Odense Roklub, Arne Israelsen – Odense
Roklub, Henrik Møller – Odense Kajakklub, Lau Larsen – Kano og Kajak forbundet, Johnny –
Odense Roklub, Ib Ketelsen – FI og Carsten Lausten FI.
Totalt var der 8 stemmer tilstede.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Opløsning af den selvejende institution Søsportscenter Stige Ø
3. Videreførelse af arbejdet med idrætsaktiviteter på Stige Ø
1. Valg af dirigent
John Christensen bød velkommen og ridsede baggrunden for mødet op. Herefter foreslog han Ib
Ketelsen som dirigent.
Ib Ketelsen blev valgt.
Takkede for valget og konstaterede, at formalia for indkaldelse er opfyldt.
Vedtægterne ikke helt opfyldt, eftersom der ifølge disse kun skulle have været de første 2 punkter
på dagsordenen, men eftersom der ikke kom nogle indvendinger, var repræsentantskabet indforstået
heri.
Ved afstemning skal der ifølge vedtægterne være 3/4 dels flertal for opløsning.
Foreslår punkt 2 og 3 byttes rundt.
Besluttet uden indvendinger.
3. Videreførelse af arbejdet med idrætsaktiviteter på Stige ø
IK: Det blev klart tilkendegivet på mødet i marts, at hvis institutionen nedlægges, så fortsætter
arbejdet i regi af FI’s miljø- og planudvalg, og pengene står på en lukket konto hos Fynske
Idrætsforbund.
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JC: Enighed herom på FI’s bestyrelses møde i sidste uge.
AI: Er det arbejdet med rostadion?
JC: nej.
SC: Det ville jo have været fint, hvis man havde kunnet sige, at hvis miljøgodkendelsen var der,
kunne Odense Roklub flytte, men der kan være andre tanker, der kan være gode omkring Stige Ø til
vandaktiviteter, måske etablering af en badesø. De tanker kunne videreudvikles, selv om det er
svært. Bagsværd har ikke fået endelig miljøgodkendelse. Hvis Danmark vil have et internationalt
rosportsstadion, så er Odense en mulighed.
IK: Formålet i vedtægterne siger, at den selvejende institution skal opføre og forestå den daglige
drift. Det er der enighed om, at der for tiden ikke er mulighed for.
JR: Det er, jf. mødet sidste år med Jane Jegind, op af bakke.
IK: Konklusionen er, at institutionen ikke kan fortsætte, indenfor de gældende vedtægter.
SC: Har indvilget i at prøve at finde muligheder og vil gerne videreføre det store materiale, der er
samlet i årenes løb, til interesserede. Der har været forskellige eksperter ind over, som har lavet et
godt materiale. Og Bjarne Kongsted har også samlet en stor mængde dokumentation.
AI: Hvis vi nedlægger institutionen, så fortsætter det videre arbejde i FIs miljøudvalg?
JC: Korrekt forstået, det er at holde øje med mulighederne.
AS: Ser det på den måde, at der er et mindre beløb, som jeg forestiller mig overføres til FI under
miljø og plan. Miljøudvalget kan så lave et kommissorium for anvendelsen.
AI: Havde tænkt hjemmefra, at pengene kunne tilgodese Odense Roklub, men det undlader jeg at
foreslå.
IK: Vedtægterne siger, at midlerne ved den selvejende institutions opløsning skal tilfalde FI.
HM: Hvorfor afvises det, at FV ikke skal lave et kølebassin?
SC: Produktionen vil være faldende, og man kan godt lave fjernvarme uden. Vi har fået stor hjælp
fra FV. Fået indsigt i VVM undersøgelse og ud fra den kan det konstateres, at mulighederne for et
kølebassin er meget lille.
JR: FVs nyeste blok har kørt på dispensation i 24 år og får nok yderligere frist.
IK: Konstaterer, at der er klarhed over det videre arbejde.
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2. Opløsning af den selvejende institution søsportscenter Stige Ø
Der blev stemt ved håndsoprækning
Ja:
7
Nej:
0
Undlader: 1
IK konkluderer, at den selvejende institution hermed er nedlagt, og mit dirigenthverv er hermed
slut.
JC takkede for fremmødet og udtrykte glæde over, at vi får en fornuftig videreførelse. Vi leder til
dette arbejde efter nogen, der har lysere dåbsattester og interesse for frilufts- og vandsport.

