FYNSKE IDRÆTSFORBUND
Stadionvej 50 opg.D
5200 Odense V

Referat fra repræsentantskabsmøde i Fynske Idrætsforbund
Tirsdag d. 12. marts 2019 kl. 18.00
OGFs klubhus

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Formand Bernt Nielsen indledte med at byde velkommen til alle fremmødte:

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.

2. Bestyrelsens beretning
Asger Rasmussen gav ordet til formand Bernt Nielsen
Beretning for 2018.
2018 har været et, jeg tillader mig at kalde det et mellem-år, er år hvor vi ikke vidste om vi var købt
eller solgt.
Vores eksistensgrundlag har været truet, i det de midler vi modtager fra kulturregion Fyn, som er
det vi lever af, så ud til at forsvinde, kulturministeriet ønskede at om-disponere midler til sportsområdet, der var fra politisk hold et ønske om følge kulturministerens forslag om at fjerne midler fra
finanslovsbevillingen i kategorien ”tidligere amtslige tilskud udenfor lov” til fordel for en pulje.
Det er lykkedes via godt og stærkt lobbyarbejde at få ministeriet til at trække forslaget tilbage. Vi
skal dog forsat hvert ansøge kulturregion Fyn om midler, og redegøre for hvad og hvordan vi anvender disse midler.
Bestyrelse og sekretariat:
Der har i årets løb været afholdt 7 ordinære bestyrelsesmøder, og derudover har bestyrelsen 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 akMS Logo

1

FYNSKE IDRÆTSFORBUND
Stadionvej 50 opg.D
5200 Odense V

tiv i SPORTSLØRDAG, der løb af stablen den 19.januar 2019, med et besøgstal på omkring
4.500/5.000 (der afholdes evalueringsmøde d. 13. marts 2019)
Dette arrangement er blevet et stort vindue for ikke blot den fynske idræt og for Fynske Idrætsforbund, samt i høj grad også for mange fynske distriktsforbund og klubber.
Her kommer vi i kontakt med bl.a. nuværende og kommende unge fynske idrætsudøvere, og deres
forældre, og vi får rigtig god lejlighed til at netværke med de fynske politikere og – embedsfolk.
Den nye form blev er godt modtaget, af publikum og aktører, så med lidt små justeringer er der helt
klart basis for kommende arrangementer. Denne gang var 42 idrætsgrene repræsenteret (10 flere
end sidste år)
Det spændende tiltag med Skovsøløbet, løbet for sindslidende, blev gennemført med knapt 150 deltagere, Vi mener sammen med vore samarbejdspartnere og sponsorer, at ideen er så god, at det skal
gentages igen i 2019 i samarbejde med SAI, Odense Kommune & OUH.
Vi har lavet samarbejde med SAI. Vi har bistået dem med lokaliteter i deres første år, hvilket har
ført til vi nu har lavet en samarbejdsaftale vedr. kontoret. SAI har opstillet deres printer/kopimaskine på kontoret. Vi samarbejder om Skovsøløbet og i 2019, og vi bistår SAI med deres
nye tiltag Seniorernes Motionsdag.
Vi har igen haft et godt samarbejde med, DGI Fyn, bl.a. omkring det meget vigtige arbejde omkring
det Rådgivende Fritidsudvalg og Kulturregion Fyn.
Der bliver også events i 2019, og det stiller krav om at skaffe mange frivillige hjælpere, en opgave,
som sekretariatet deltager aktivt i. Der kigges p.t. på mulighed for etablering af Frivillig data base.
Vi har fortsat midler til at støtte spændende projekter til aktiviteter for ungdommen, men vi mangler
ansøgninger.
Vi vil gerne opfordre til at klubberne benytter sig af muligheden for økonomisk støtte, det har desværre været sparsomt med ansøgninger i 2018. Projektansøgningerne vurderes 2 gange om året, i
april og november.
Så kom i gang!
I forbindelse med SPORTSLØRDAG uddelte vi Fynske Idrætsforbunds Initiativpris, på kr. 10.000,til Faaborg ØH, for deres arbejde med bl.a. talentudviklingen i fynsk håndbold,
Disse priser er gode muligheder for at takke de mest ihærdige ildsjæle, så hjælp dem, og jer selv,
ved at sende forslag til kandidater.
Meget er sket, siden DIF Fyn, i efteråret 2005, nedsatte en arbejdsgruppe, som skulle se på samarbejdet 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 Ishockey Unon,
er der nu tilslutning af 51 forbund.
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Vi har nu været i arbejdstøjet i godt 10 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 ”Amtsmidlerne”, og kommunale 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.
Meget af dette er sket, men som enhver ansvarlig organisation, har bestyrelsen, i det forløbne år,
gennemgået arbejdsformen, og udsigten til forbedringer.
Således samledes bestyrelsen og konsulenten, med coach Michael Grube Andersen, for ca. 2 år
siden, for at drøfte Fynske Idrætsforbunds fremtidige vision og strategi.
Det blev til et solidt materiale, som bestyrelsen vil bygge videre på, i løbet af 2019, så FI forbliver fremsynet og levedygtig.
Bestyrelsen i FI holder et opfølgningsmøde/seminar om 14 dage hvor vi kigger på ”finpudsning” at de vedtagne strategier
Fynske Idrætsforbunds repræsentationer:
Som nævnt søger vi, gennem vore repræsentationer, at opnå indsigt og medbestemmelse omkring de idrætslige forhold på Fyn.
Undertegnede arbejder i de meget vigtige fora, som Det Rådgivende Fritidsudvalg, i regi af
Kulturregion Fyn.
Det er her igennem vi modtager den økonomiske støtte.
Samarbejdet med DIF, DGI Fyn foregår via konsulent og formand/næstformand.
Firmaidrætten og Skoleidrætten og Sportslørdag styregruppe samt årets sports-navn komitearbejde varetages af Bernt Nielsen.
Vi deltager i møderne i Idrætspolitisk Forum Fyn
Sport Event Fyn Styregruppe er fremadrettet uden Fynske Idrætsforbund, her har vi måtte vige
pladsen i f.m. med omorganisering. Styregruppen er nu et advisery board og sportens interesser
varetages af formanden Dansk Golf Union, Jim Staffensen og DGI´s næstformand Hans Jantzen.
Leif Rasmussen sikrer vore interesser i TV2 Fyn, og han sikrer, sammen med vores konsulent,
kontakten til Brugergruppen i Odense Kommunes Kultur- og Idrætscenter (Idrættens Hus).
Erik Mogensen er i bestyrelsen for HCA Marathon.
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 ”DIF-stempel”, dette arbejder vi forsat på.
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Sponsorer:
FI´s økonomi er fortsat meget udfordret, og der skal fortsat søges nye sponsorer og øvrige mulige indtægtskilder, en opgave som er lagt i hænderne på Leif Rasmussen, Bernt Nielsen, Annie
Stolzenbach og Carsten Lausten.
I det forløbne år, en stor tak til Middelfart Sparekasse.
Og en meget stor tak til Kulturregion Fyn og Odense Kommune.
Nye tiltag: Trafikofficiel kursus i samarbejde med Odense Triatlon Klub
Kommunikation og arrangementer:
Vi udsender løbende nyhedsbreve, og lægger nyheder ud på vores hjemmeside, så hold jer
ajour.
Husk f.eks. det årlige Fyraftensmøde, som afholdes i samarbejde med Odense Kommune. I november
For at vi kan betjene jer bedst muligt, er det vigtigt, at I hele tiden holder os opdateret med
eventuelle nye mail adresser!!
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.
Også tak til vore to revisorer, Kurt Madsen og Jørgen Raaen Rasmussen.
Miljø arbejdet:
Det ser nu langt om længe ud til at en kæmpe opgave finder sin lykkelige slutning.
Forhåbentlig bliver Svend Conrads mange årige indsats nu belønnet med en ny Motorsportsbane.
Jørgen Raaen Rasmussen har igen varetaget vore interesser i Naturstyrelsen, og Svend Conrad
dækker os i Friluftsrådet.
Tak til hele udvalget.
Som en del af fremtidige opgaver, for bestyrelsen og miljøudvalget, bliver at finde en for ny
struktur og opgavefordeling. Vi har netop afholdt møde med DIF´s miljørepræsentant, og det er
aftalt at vi fremadrettet skal erfaringsudveksle oftere med DIF, og at Fynske Idrætsforbunds miljøudvalg kan bidrage med viden til DIF miljømedarbejdere.
Det er også værd at nævne at fynske Idrætsforbunds kasserer har modtaget prisen som Årets frivillige Idrætsleder og i øvrigt var indstillet til prisen som årets frivillige idrætsleder på Fyn.
Sidste Nyt: Fynske Idrætsforbund har netop underskrevet en aftale med Odense kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen, hvor vi via konsulenten skal varetage rollen som frivilligkoodinator, kr. 50.000 er bevilget via §18 i Udviklingspuljen for frivilligt socialt arbejde, her skal vi
vil bidrage til at gøre en forskel for Odenses udsatte borgere, ved koordinere de frivillige motionsguider

MS Logo

4

FYNSKE IDRÆTSFORBUND
Stadionvej 50 opg.D
5200 Odense V

Tak for tilliden:
Jeg vil gerne slutte med at sige tak til bestyrelse, konsulent, medlemmer, sponsorer og samarbejdspartnere, for samarbejdet i 2018.
Tak til jer alle.
Asger Rasmussen summerede overskrifterne op, er der noget at spørge ind til?
Ernst Nielsen, SAI spurgte ind til hvorfor er det så svært med forholdet til DIF
Bernt Nielsen: Et godt spørgsmål, vi har god kontakt med DIF, bla. næstformand Thomas Bach, en
af grundene er at den fynske konstruktion er det eneste af sin slags i landet. Vi arbejder stadig på
det.
Karsten Nørskov, minigolf: Hvad dækker støtten over, hvad kan vi søge?
Bernt Nielsen: Vi har to puljer, kig på vores hjemmeside, primært skal det gå til unge mennesker.
Henrik Schmidt, SIKO: Vi er i idrætsforeningerne dårlige til at få indstillet vores frivillige ledere,
måske er antallet af priser blevet for massivt. Måske skal vi søge de unges medier. Vi bør påskønne
det frivillige arbejde. Mht. DIF jeg forstår hvad I vil, men os i idrætsrådene har heller ikke meget
kontakt med dem, så vi er også fremmedgjorte. Vi bør tvinge DIF til at tage den rolle som DGI har.
Svend Conrad: Vil supplere det om miljøudvalget, Jørgen Ærenlund er i udvalget og arbejder med
svæveflyvningens problemer, paragliderne har gjort brug af hans erfaring. Mener ikke er uvilje fra
DIF, vi skal måske inddrage DGI i vores fremtidige arbejde. Der kommer brugerbetaling i de private områder. Vi skal fastholde frivilligheds princippet. Der kommer en motorbane efter 23 års venten. Speedwayen har nogle udfordringer bla. Munkebo var bedre at bruge dem med erfaring i stedet
for at gå i pressen. Det kniber med samarbejdet på tvætrs af idrætsgrenene, vi har hver i sær erfaring
andre kan have glæde af. Lad os mødes og drøfte hvad der er af problemer, opfordring til at invitere
til dialogmøder med DGI og DIF.
Hans Sørensen, DGI: Supplerer med at der har været en arbejdsgruppe mellem idrætsorganisationerne. Der er også problemer med kunstgræsbanerne.
Karsten Nørskov, minigolf: Et samarbejde på tværs af klubberne er vigtig i vores lille sport. Er også
i speedway, en sport der har det svært med tilladelserne.
Svend Conrad: Dem der skaber problemerne er dem der ikke er organiseret. Savner respekten for at
samfundets regler og normer bliver overholdt.
AR: Godkendes?
Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget.
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3. Regnskab og orientering om næste års budget
Annie Stolzenbach gennemgik regnskabet i overskrifter. Et forbund cricket er blevet slettet.
Regnskabet viste et underskud.
Asger Rasmussen spørgmål? - ikke tilfældet.
Regnskabet blev derefter enstemmigt vedtaget
Herefter orienterede Annie Stolzenbach om budgettet for 2019.
Asger RasmussenR: ? ikke tilfældet, konstaterer budgettet er godkendt.
Budgettet herefter godkendt
4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingentsats i 2019 på 100,- kr.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Annie Stolzenbach opfordrede til at kontingentet bliver indbetalt når opkrævningen kommer ud.
5. Indkomne forslag
Ingen
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
Valg af kasserer: Annie Stolzenbach, SAI blev genvalgt.
Valg af Bestyrelsesmedlemmer Erik Mogensen- gymnastik, Leif Rasmussen- billard og Ole Hansen
- fodbold blev genvalgt.
Valg af suppleanter
Charlotte Laursen, vandski og Thomas Kaa, fægtning, genvalgt

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant ;
Genvalg af Kurt Madsen - svæveflyvning og Jørgen Raaen Rasmussen - orientering
Revisorsuppleant genvalg af Lars Rex - golf
8. Eventuelt
Hans Sørensen, DGI: aftalen vedr. miljø er at vi skal sætte os sammen til en snak vedr. det fremtidige arbejde.
Ingen ønskede herefter ordet, hvorfor Asger Rasmussen takkede for god ro og orden.
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Bernt Nielsen takkede dirigenten og takkede for fremmødet.
.

Odense d. 15. marts 2019
Referent
Carsten Lausten

MS Logo

7

