FYNSKE IDRÆTSFORBUND
Stadionvej 50 opg.D
5200 Odense V

Odense d. 10. marts 2016

Referat fra repræsentantskabsmøde i Fynske Idrætsforbund
Onsdag d. 8. marts 2016 kl. 18.00
Korup Kultur- og Idrætscenter

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Formand John Christensen indledte med at byde velkommen til alle fremmødte:
Inden repræsentantskabsmødet, blev årets lederpriser overrakt.
Henholdsvis Middelfart Sparekasse - prisen, for årets kvindelige idrætsleder, og Carlsberg Sport –
prisen, for årets mandlige idrætsleder.
Det har igen været spændende at læse om de ildsjæle, som udfører deres store frivillige arbejde i de
fynske idrætsklubber, og det er vigtigt, at klubberne sender deres indstillinger, så vi kan motivere og
fremhæve ildsjælene i deres vigtige arbejde.
Middelfart sparekasse prisen blev overrakt in absentia til:
Charlotte Laursen - Kerteminde Vandskiklub.
Fynske Idrætsforbunds prisen blev overrakt til
Spiros Antivakis – B 1909
Stort TILLYKKE til dem begge!!

1. Valg af dirigent og referent
Asger Rasmussen - OB Bordtennis.
Carsten Lausten blev valgt som referent.
Asger Rasmussen konstaterede at Repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt og at der var 20
stemmer repræsenteret.
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2. Bestyrelsens beretning
Repræsentantskabsmøde Fynske Idrætsforbund, den 8. marts 2017.
Beretning for 2016/2017.
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 20.januar 2017, med et besøgstal på omkring
5.500.
Dette arrangement er blevet et stort vindue for ikke blot Fynske Idrætsforbund, men i høj grad for
mange fynske distriktsforbund og klubber.
Her kommer vi i kontakt med nuværende og kommende unge fynske idrætsudøvere, og deres forældre, og vi får rigtig god lejlighed til at netværke med de fynske politikere og – embedsfolk.
Årets arrangement var anderledes end de tidligere år, men den nye form blev godt modtaget, af publikum og aktører, så med lidt små justeringer er der helt klart basis for kommende arrangementer.
Det spændende tiltag med Skovsøløbet, løbet for sindslidende, blev vi desværre nødt til at aflyse,
p.g.a. manglende tilmeldinger.
Vi mener, sammen med vore samarbejdspartnere og sponsorer, at ideen er så god, at det skal forsøges igen i 2017.
Vi har igen haft et særdeles godt samarbejde med DGI Fyn, bl.a. omkring det meget vigtige arbejde
omkring det Rådgivende Fritidsudvalg og Kulturregion Fyn.
Det store arbejde omkring disse organisationer, som giver os vores økonomiske basis, foregår med
sikker styring af vores næstformand, Ib Ketelsen.
Fyn har igen været begunstiget af mange store sportsevents, via Sport Event Fyn.
Vi deltager aktivt ved at John Christensen er medlem af SEF´s Styregruppe.
Der bliver også mange events i 2017, 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.
Vi vil gerne opfordre til at klubberne benytter sig af muligheden for økonomisk støtte, det har desværre været sparsomt med ansøgninger i 2016.
Så kom i gang!
Projektansøgningerne vurderes 2 gange om året, i april og november.
I forbindelse med SPORTSLØRDAG uddelte vi Initiativprisen, på kr. 10.000,- til Skolernes World
Cup, i bueskydning i 2016. Bag initiativet stod Bueskydning Danmark – Arcus Bueskydning, Midtfyns Bueklub, Ulbølle Bueklub og Lavia Odense Bueskytter.
I aften uddeler vi priser til Årets kvindelige – og mandlige leder, som hver modtager kr. 5000,-.
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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, og efter de seneste 2 indmeldelser, Dansk Amerikansk
Fodbold, og den nye spændende Sammenslutning af Aktive Idrætsforeninger, SAI, der blev stiftet
den 16. januar 2017, og associeret KFUM, er der nu tilslutning af 49 forbund.
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 i de næste 5 år.
Således samledes bestyrelsen og konsulenten, med coach Michael Grube Andersen, den 10. december 2016, for at drøfte Fynske Idrætsforbunds fremtidige vision og strategi.
Det blev til et solidt materiale, som den nye bestyrelse vil bygge videre på, i løbet af 2017, så FI
forbliver fremsynet og levedygtig.
Fynske Idrætsforbunds repræsentationer:
Som nævnt søger vi, gennem vore repræsentationer, at opnå indsigt og medbestemmelse omkring de idrætslige forhold på Fyn.
Ib Ketelsen arbejder i de meget vigtige fora, som Det Rådgivende Fritidsudvalg, Idrættens Fællesråd og 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 varetages af Bernt Nielsen.
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
Erik Mogensen er i bestyrelsen for HCA Marathon.
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John Christensen er medlem af Elite Odense, Styregruppen for SPORTSLØRDAG, komiteen
for Årets Sportsnavn, samt styregruppen for Sport Event Fyn.
Sponsorer:
FI´s økonomi er fortsat lidt udfordret, og der skal fortsat søges nye sponsorer, 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 Walthers Dinner.
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
2017 sker det den 2. 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:
2016/2017 ser ud til at blive tidspunktet, hvor en kæmpe opgave finder sin lykkelige slutning.
Forhåbentlig bliver Svend Conrads mangeårige indsats nu belønnet med en ny Motorsportsbane.
Jørgen Raaen Rasmussen har igen varetaget vore interesser i Naturstyrelsen, og Svend Conrad
dækker os i Frilufterådet.
Tak til hele udvalget.
Som en del af fremtidige opgaver, for bestyrelsen og miljøudvalget, bliver at finde en for ny
struktur og opgave fordeling. Held og lykke med denne vigtige opgave.
Tak for tilliden:
Jeg håber, at arbejdet er blevet dækket, af denne, min sidste beretning.
Jeg vil gerne slutte med at sige tak til bestyrelse, konsulent, medlemmer, sponsorer og samarbejdspartnere, ikke blot for samarbejdet i 2016/2017, men for samarbejdet gennem mere en 10
år.
Tak til jer alle, for den tillid I har vist mig.
Tak for ordet, og såfremt der måtte være spørgsmål, er jeg selvfølgelig klar til at svare.
På bestyrelsens vegne
John Christensen
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Asger Rasmussen summerede overskrifterne op, og efterlyste spørgsmål eller kommentarer.
Da det ikke var tilfældet blev bestyrelsens beretning godkendt.

Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget.
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 herefter enstemmigt vedtaget
Herefter orienterede Annie Stolzenbach om budgettet for 2016.
Budgettet mindre detaljeret end tidligere fordi bestyrelsen skal nytænke. Der skal skaffes nogle
nye penge.
Personale omkostningerne mindskes i budget, men det forventes der kommer nye penge ellers
må der tages af hensættelserne.
Jørgen Raaen: Får man støtte fra kommunerne og var det ikke rimeligt.
John Christensen: Får ikke direkte støtte, men gennem kulturregionen som kommunerne er med
i får vi. Odense Kommune støtter med lokaler.
KM: Daglig drift stiger fra 74.000-95.000, noget i det?
AS: Har lagt nogle tal sammen som er regnet under daglig drift.
4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingentsats i 2016 på 100,- kr.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Vigtigt at notere sig datoen for betalingsfristen!
5. Indkomne forslag
Ingen
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
Formand John Christensen ønskede at afgå uden for tur.
Næstformand Ib Ketelsen motiverede ønsket om nyt blod, og bestyrelsen foreslår derfor Bernt Nielsen. Bernt kommer fra golf, men har gode kontakter til SIKO og Firmaidrætten.
Bernt Nielsen blev nyvalgt for en 1. årig periode.
Valg af kasserer - Annie Nielsen, KFUM blev genvalgt
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Valg af bestyrelsesmedlemmer Leif Rasmussen, Billard og Ole Hansen, Fodbold blev genvalgt og
Erik Juhl Mogensen, Gymnastik blev nyvalgt.
Valg af suppleanter
Thomas Kaa, Fægtning og Jan Jager, Bueskydning blev begge 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
Ib Ketelsen: Nu vil JC forlade os i utide. Da vi skulle finde en formand var vi så heldige at du blev
uenige med formanden for DIF og derfor ikke længere var med i DIFs bestyrelse, og derfor gerne
ville være formand for FI.
Du har været en fremragende formand, måske ikke mange der kender FI, men mange der kender
John, du er til arrrangementer, i forskellige fora og er et synonym for fynsk idræt. Optræder roligt
og med stor autoritet, der gør folk gider lytte. Idrætten har brug for folk der vil og kan tale idrættens
sag.
Vi har været stolte af at have dig som formand, og håber vi fortsat kan få lov til at benytte os af din
store viden.
Bernt Nielsen: Glæder mig til opgaven, selvom det bliver en stor opgave at tage over.
.

Referent
Carsten Lausten
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