FYNSKE IDRÆTSFORBUND
Stadionvej 50 opg.D
5200 Odense V

Referat fra repræsentantskabsmøde i Fynske Idrætsforbund
Tirsdag d. 3. september 2020 kl. 18.00
Odense Kultur- og idrætshus, opg. K

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 årsmødet var forsinket af naturlige årssager pga Covid-19.
Konstaqterede at varslerne til dagens møde var overholdt..

2. Bestyrelsens beretning
Asger Rasmussen gav ordet til formand Bernt Nielsen
Repræsentantskabsmøde Fynske Idrætsforbund,
Beretning for 2019
Indledning:
2019 har været endnu et ”mellem-år”, er år hvor vi ikke vidste om vi var købt eller solgt. Vores
eksistensgrundlag har været og er 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 et stærkt lobbyarbejde at få ministeriet til at trække forslaget tilbage. Status er forsat således vi modtager midler i 2020 også, dog reduceret med 5 %, om FI får midler i 2021 vides
p.t. ikke. Der forventes ny beslutning tages i efteråret 2020. og forudsætningen i øvrigt er at vi for-
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sat skal ansøge kulturregion Fyn om midler, og desuden 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 aktiv i SPORTSLØRDAG, der løb af stablen den 18.januar 2020, med et besøgstal på omkring 5.000
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 52 idrætsgrene repræsenteret (10 flere
end sidste år)
Det spændende tiltag med Skovsøløbet, løbet for sindslidende, blev gennemført med knapt 100 deltagere, Vi mener sammen med vore samarbejdspartnere og sponsorer, at ideen er så god, at det skal
gentages igen i 2020 i samarbejde med SAI og Odense Kommune & OUH.Det er så imellem tiden
også blevet aflyst pga. covid-19.
Vi har et formaliseret samarbejde med SAI, omkring brug af vores lokaler i Idrættens Hus og Skovsøløbet SAI har opstillet deres printer/kopimaskine på kontoret.
Vi har igen haft et godt samarbejde med, DGI Fyn, bl.a. omkring det meget vigtige arbejde omkring
det Rådgivende Fritidsudvalg og Kulturregion Fyn.
DGI står også bag Idrætspolitisk Forum Fyn, som består af de Fynske Kommuner og Idrætsorganisationer, herunder Fynske Idrætsforbund. Vi mødes 4 gange om året og drøfter aktuelle udfordringer, får oplæg i forhold til nye initiativer og hører hvordan det går I de fynske kommuner. Det er
spændende og udbytterigt. (Kommentar der kan knyttes: Det er en stor styrke, at DGI er repræsenteret lokalt, man kunne godt ønske sig, at også vores hovedorganisation DIF var mere synligt)
Vi har fortsat midler til at støtte spændende projekter til aktiviteter for ungdommen, men vi mangler
ansøgninger. Vi har i 2019 slået vores 2 puljer "Fynsk Idræt i bevægelse og "Spræng rammerne"
sammen til en pulje "Initiativ puljen", hvor vi tager det bedste fra de ovenstående puljer og samler i
en. Læs mere om dette på vores hjemmeside, og hjælp jeres idræts foreninger med kendskab til puljen.
Vi vil gerne opfordre til at klubberne benytter sig af muligheden for økonomisk støtte, det har desværre været sparsomt med ansøgninger i 2019.
Så kom i gang!
Projektansøgningerne vurderes 2 gange om året, i april og november.
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I forbindelse med SPORTSLØRDAG uddelte vi Fynske Idrætsforbunds Initiativpris, på kr. 10.000,til STIF Salbrovad - STIF Salbrovad er en breddeforening med et socialt sigte, der har som mål at
samle børn, unge og voksne i lokalsamfundet med sloganet Det skal være sjovt for dig og mig
I aften uddeler vi priser til Årets kvindelige – og mandlige forenings leder, som hver modtager kr.
5000,-.
Disse priser er gode muligheder for at takke 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. 49 efter udmeldelse af Rullesport og Boksning.
Vi har nu været i arbejdstøjet i godt 14 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.
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
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).
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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.
Finansiering:
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.
Fynske Idrætsforbund har lavet aftale med Odense kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen, hvor vi via konsulenten skal varetage rollen som frivillig koodinator, 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
I det forløbne år, en stor tak til Middelfart Sparekasse.
Og en meget stor tak til Kulturregion Fyn og Odense Kommune.
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 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:
Der blev i begyndelsen af året afholdt et møde med DIFs miljøkonsulent Dorthe Andersen for at
få afdækket om DIF fortsat er interesseret i en indsats på Fyn. Det viste sig heldigvis at være tilfældet. Det er aftalt at vi fremadrettet skal erfaringsudveksle oftere med DIF, og at Fynske
Idrætsforbunds miljøudvalg kan bidrage med viden til DIF miljømedarbejdere.
Om meget kort tid åbner (og det er jo så siden beretningen oprindeligt blev skrevet sket) motorsportscentret Kærby Mose og dermed bliver Svend Conrads (og andres) mange årige indsats nu
belønnet. Det har taget lang tid, det har været op af bakke, men det gør bare glæden over at nå i
mål så meget større.
Det gamle motorsportsområde I Højbjerg bliver som en del af aftalen overtaget af kommunen.
Et lokalt initiativ i Korup/Ubberud arbejder på at området kan bruges til noget rekreativt. Der er
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samlet mange gode kræfter, der er en projektgruppe med deltagelse af Svend Conrad og en arbejdsgruppe med Carsten Lausten.
Der arbejdes også på at få lavet en passage ved Stige Ø mellem kanalen og Odense Å. Også her
er Svend Conrad med i arbejdsgruppen i FI er i øvrigt ”tovholder” på projektet
Jørgen Raaen Rasmussen har igen varetaget vore interesser i Naturstyrelsen, og Svend Conrad
dækker os i Friluftsrådet.
Tak til hele udvalget.
Tak for tilliden:
Jeg vil gerne slutte med at sige tak til bestyrelse, konsulent, medlemmer, sponsorer og samarbejdspartnere, for samarbejdet i 2019.
Tak til jer alle.
Asger Rasmussen: Spørgsmål, kommentarer?
Henrik Schmidt: Er der en plan B hvis midlerne forsvinder?
Bernt Nielsen: Det er der ikke, vi havde troet der var en afklaring inden mødet i onsdags, men
det var der ikke. Tidligere gik bevillingen i 4 års cyklus, sammen med kommunevalget, men det
er ikke tilfældet længere.
Svend Conrad: Savner udmeldinger fra vores hovedorganisation.
Bernt Nielsen: Har ikke styr på deres holdning, vi bearbejder dem. Vi praler med vi er en DIF
organisation, men vi har ikke et egentligt DIF stempel. Vi har søgt DIF om penge til et idrætspolitisk projekt på Fyn, men det ønskede de ikke.
Jan Jager: Hovedorganisationerne har nok en lidt anden dagsorden, men vi nævner det når vi har
muligheden for det.
Svend Conrad: Er der nogen afklaring med Odense Kommune nu Jane stopper.
Bernt Nielsen: Vi har bla. gennem Henrik Schmidt i Folkeoplysningsudvalget
Henrik Schmidt: Idrætten er tilbage i på velfærdsdagsordenen i Odense, og der bliver presset på.
der er afsat 95 mio til faciliteter.
Bernt Nielsen: Tilføjede i 2020 er der sket det at FI har overtaget dele af Sportslørdag omkring
messen mod honorering. I forhold til DIF er vi nået så langt så vi er blevet inviteret til deres
årsmøde.
Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget.
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3. Regnskab og orientering om næste års budget
Annie Stolzenbach gennemgik regnskabet i overskrifter. Regnskabet viste et mindre overskud.
Asger Rasmussen spm.? - ikke tilfældet.
Regnskabet blev derefter enstemmigt vedtaget
Herefter orienterede Annie Stolzenbach om budgettet for 2020
Budget der kommer til at se anderledes ud realiseret pga. Corona.
Andreas Kjeldsen: Skovsøløbet ser ud til at give underskud?
AS: Løbet er tæt på alm. løbs standard, men deltagerne kan ikke betale lige så meget som servicen. Der skal ikke tjenes på det, og giver sympati anden vej rundt.
Budgettet herefter godkendt
4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingentsats i 2020 på 100,- kr.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
5. Indkomne forslag
Ingen
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
Formand Bernt Nielsen - genvalgt
Bestyrelsesmedlem Johnny Rusbjerg - genvalgt for 2 år
Bestyrelsesmedlem Jan Jager - genvalgt for 2 år
Bestyrelsesmedlem Erik Juhl Mogensen - modtager ikke genvalg i stedet foreslår bestyrelsen nyvalg af Andreas Kjeldsen - Andreas præsenterede sig selv, arbejder på UCL, bred idrætsbaggrund
fra bla. gymnastik, er pt. medlem af cykling, kajak, skisport - valgt for 1 år.

Valg af suppleanter
Thomas Kaa, genvalgt
Charlotte Laursen genvalgt
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant ;
Genvalg af Kurt Madsen og Jørgen Raaen Rasmussen
Revisorsuppleant genvalg af Lars Rex
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8. Eventuelt
Lars Krumholt: Takkede for invitationen, vi mødes jo i forskellige sammenhænge og DGI Fyn
er meget glade for vores samarbejde. FI er ikke den nemmeste konstruktion i
idrætsverdenen, pga. DIFs opbygning. Var med til stiftelsen og glæder sig over det
er lidt lettere for FI end det var i starten. DGI samarbejder tæt med flere af DIFs
specialforbund til fælles gavn. Det letter det noget der er en samlet organisation på
Fyn. Glæder sig til det fremtidige samarbejde.
Asger: Rasmussen Lokalunionernes funktioner i Bordtennis Danmark er mindre. Men Fyns
Bordtennis fortsætter for at holde sammen på det fynske.
Henrik Schmidt: Vil godt bakke op om de lokale unioner fastholdes så det ikke bliver i regions
regi, for man ved jo ikke hvor længe regionerne eksisterer. Vigtig med lokal forankring.
Karsten Nørskov: Det samme er sket i Fyns Minigolf Union, som også har beholdt sin egen fynske organisation.
Thomas Kaa: I år bliver der badminton i 2 uger i Odense Idrætshal i uge 42 og 43, så måske
kan erfaringerne her bløde op for idrætten?
Erik Mogensen: Der er lavet nogle faste regler, da der er tale om professionelle udøvere.
Bernt Nielsen har været gæst ved FHFs årsmøde hvor man arbejder med struktur ændring, kig
på puljemidlerne. Supplere med DGI samarbejdet er samarbejdet om idræt for unge i samarbejde med SDU. Vi skal have fat i de sidste forbund vi mangler. Statuetten omtalt i regnskabet er produceret af Jens Galshiødt.
Asger Rasmussen takkede for god ro og orden.
Bernt Nielsen takkede dirigenten, og takkede Erik Mogensen for indsatsen i bestyrelsen og takkede for fremmødet., vi ses om et halvt år.
.

Odense d. 04. september 2020
Referent
Carsten Lausten
Godkendt af dirigent
Asger Rasmussen
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