FYNSKE IDRÆTSFORBUND
Stadionvej 50 opg.D
5200 Odense V

Referat fra repræsentantskabsmøde i Fynske Idrætsforbund
Onsdag d. 15. september 2021 kl. 18.00
Sports Academy Denmark

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Formand Bernt Nielsen indledte med at byde velkommen til alle fremmødte: Herefter var der rundvisning på Sports Academy Denmark, og siden et spændende oplæg ved skolens forstander Thosten
Mathiesen.

1. Valg af dirigent og referent
Asger Rasmussen - OB Bordtennis blev foreslået og valgt.
Carsten Lausten blev valgt som referent.
Asger Rasmussen konstaterede, at Repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning
Asger Rasmussen gav ordet til formand Bernt Nielsen
Beretning for 2020
Indledning:
Jeg har i de foregående år kaldt beretningen for et mellemår, og endnu et ”mellem-år”. Vores eksistensgrundlag har været truet, i det de midler vi modtager fra kulturregion Fyn, som er det vi lever
af, har set ud til at forsvinde, kulturministeriet har via skiftende ministre ønsket at omdisponere
midler til sportsområdet, der var fra politisk hold er eller har været et ønske om at fjerne midler fra
finanslovsbevillingen i kategorien ”tidligere amtslige tilskud udenfor lov” til fordel for en ny pulje.
Det er lykkedes via et stærkt lobbyarbejde at få ministeriet til at trække forslaget tilbage.
Status er nu således vi modtager midler i 2021, og med ret stor sikkerhed i de kommende 3 år,
Vi skal forsat, som vi plejer, hvert år ansøge om midler, og vi skal forsat efterfølgende redegør for,
hvorledes vi anvender disse midler.
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Bestyrelse og sekretariat:
Der har i årets løb været afholdt 7 ordinære bestyrelsesmøder, bl.a. på Skype pga corona-tidens
manglende mulighed for at mødes fysisk.
Derudover har bestyrelsen og konsulenten deltaget i en række arrangementer og projekter, samt
møder i de mange organisationer, som Fynske Idrætsforbund er repræsenteret i.
Som alle formentlig har observeret, var FI særdeles aktiv i SPORTSLØRDAG, som i år blev erstattet en virituel SPORTLØRDAG-UGE med diverse daglige video aktiviteter som blev udsendt via
facebook.
Vi vender stærkt tilbage 22 januar 2022.
Det er blevet aftalt FI mod honorar påtager sig projektledelsen af messedelen.
Dette arrangement er blevet et stort vindue 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 god lejlighed til at netværke med de fynske politikere og – embedsfolk.
Skovsøløbet, løbet for sindslidende, blev gennemført med knapt 100 deltagere 2019 og aflyst i corona i 2020, Men vi er tilbage igen om en uge - 22. september - i samarbejde med SAI og Odense
Kommune & OUH.
Vi har fortsat 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 2- 3 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. Som så meget andet har de fleste af møderne også her været virtuelle,
det faglige udbytte er ok, men man får ikke de små uformelle netværkssnakke.
Det er en stor styrke, at DGI er repræsenteret lokalt, man kunne godt ønske sig, at også vores hovedorganisation DIF var mere synligt
Der bliver også events i 2021, og det stiller krav om at skaffe mange frivillige hjælpere, en opgave,
som sekretariatet deltager aktivt i.
Vi har fortsat midler til at støtte spændende projekter til aktiviteter for ungdommen, men vi mangler
ansøgninger. Vi har i 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.
Projektansøgningerne vurderes 2 gange om året, i april og november.
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Lederpriser:
Vi har hidtil til vores repræsentantskabsmøde uddelt priser til Årets kvindelige – og mandlige forenings leder, som hver modtager kr. 5000,-., det har været gode muligheder for at takke en ihærdig
ildsjæl.
Det virker imidlertid som om tiden er løbet fra disse priser. Det kniber med at modtage indstillinger,
måske fordi de frivillige idrætsledere allerede har et meget synligt vindue i forbindelse med Sportslørdag, hvorfor man tror det er samme pris. Det er derfor bestyrelsens intention at ændre på vores
lederpriser, men vi vil gerne høre forsamlingens input til dette.
FI får sine midler fra Kulturregion Fyn med henblik på at styrke børn- og unge idrætten. Vi vil derfor ændre priserne til ungdomsleder stipendier. Således at forbund/foreninger kan indstille unge
frivillige idrætsledere til stipendier a 2.000,- kr til brug for personens videre uddannelse indenfor
idrætten.
Se kommissorieforslaget på skærmen.
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 Sportsdykker Union, og
vi har nu tilslutning fra 51 forbund.
Vi har nu været i arbejdstøjet i godt 16 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, og er næstformand i, Det Rådgivende Fritidsudvalg, i regi af Kulturregion Fyn. Det er her igennem vi modtager den økonomiske støtte. Og er
nu nyvalgt til bestyrelse i Friluftrådet (i øvrigt sammen med Andreas Kjeldsen)
Samarbejdet med DIF, DGI Fyn foregår via konsulent og formand/næstformand.
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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).
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 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 frivilligkoodinator, kr. 50.000 er bevilget
via §18 i Udviklingspuljen for frivilligt socialt arbejde, her skal vil vi bidrage til at gøre en forskel for Odenses udsatte borgere, ved koordinere de frivillige motionsguider
Som tidligere nævnt har FI også lavet en ny aftale med Destination Fyn vedr Sportslørdag
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 CL kommentar, vi er reelt ikke længere blandt arrangørerne, det er kommunen solo
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 som kasserer.
Også tak til vore to revisorer, Kurt Madsen og Jørgen Raaen Rasmussen.
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Miljø arbejdet:
Det er aftalt at vi fremadrettet skal erfaringsudveksle oftere med DIF, og at Fynske Idrætsforbunds miljøudvalg kan bidrage med viden til DIF miljømedarbejdere.
Vi troede Kærby Mose var klar til åbning og dermed belønne Svend Conrads (og andres) lange
hårde kamp. Desværre kunne vi alle få kaffen galt i halsen, da vi mellem jul og nytår fandt ud af
at Planklagenævnet efter "beskedne" tre års behandlingstid, gav klagere medhold i der ikke var
taget tilstrækkelig hensyn til en vandsalamander. Så nu er det i gang igen med nye undersøgelser til at lovliggøre banen. Odense Kommune har dummet sig og erkendt det, og leverer en stor
del af økonomien til dette arbejde. Desværre må vi nok i mødese klagerne vil fortsætte til sidste
mulighed er opbrugt, ærgerligt for det er et meget flot anlæg, der bare venter på ungdom med
benzin i blodet. Sagen har Fynske Idrætsforbunds bevågenhed, og vi har støttet op og er klar til
at støtte yderligere op ikke mindst politisk, hvis der bliver behov for det.
Det gamle motorsportsområde I Højbjerg er blevet overtaget af kommunen. Et lokalt initiativ i
Korup/Ubberud arbejder på at området kan bruges til noget rekreativt, der er nedsat en arbejdsgruppe bla med Carsten Lausten i arbejdsgruppen. Det helt centrale er at få skabt en bropassage
over Ryds Å, således Korup borgerne får let adgang til området.
Der arbejdes fortsat også på at få lavet en passage ved Stige Ø mellem kanalen og Odense Å.
Her er Svend Conrad med i arbejdsgruppen. Der er holdt flere møder med kommunen og man
har fået undersøgt forholdene, således man kan begynde at afsøge finansiering af det samlede
projekt.
Jørgen Raaen Rasmussen har igen varetaget vore interesser i Naturstyrelsens skovbrugerråd, og
Svend Conrad har indtil den nylige generalforsamling været vores mand 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 2020.
Tak til jer alle.
Asger Rasmussen summerede overskrifterne op, er der noget at spørge ind til?
Det var ikke tilfældetBeretningen blev herefter enstemmigt vedtaget.
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3. Regnskab og orientering om næste års budget
Annie Stolzenbach gennemgik regnskabet og balancen i overskrifter. Regnskabet viste. et mindre overskud.
Asger Rasmussen: spørgmål? - ikke tilfældet.
Regnskabet blev derefter enstemmigt godkendt
Herefter orienterede Annie Stolzenbach om budgettet for 2021. Et budget der baseredes på stor
usikkerhed pga Covid-19.
Asger Rasmussenn: Er der spørgsmål, det var ikke tilfældet,
Budgettet herefter godkendt
4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingentsats i 2021 på 100,- kr.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

5. Indkomne forslag
Ingen
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
Valg af kasserer: Annie Stolzenbach, KFUM blev genvalgt.
Valg af Bestyrelsesmedlemmer
Leif Rasmussen- billard og Ole Hansen - fodbold, Andreas Kjeldsen - ski 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
Ingen ønskede herefter ordet, hvorfor Asger Rasmussen takkede for god ro og orden.
Bernt Nielsen takkede dirigenten og takkede for fremmødet.
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Bernt Nielsen vi har haft et frugtbart projekt sammen med DGI, SIKO, Skoleidrætten, Fyns
håndbold. Dette samarbejde er fortsat, således der bliver et Idrætspolitisk valgmøde 28. september hos Energi Fyn, indbydelse netop udsendt håber så amnge som
muligt har mulighed for at komme.
.

Odense d. 16. september 2021
Referent
Carsten Lausten
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