
 

 
 

Beretning 2018 
 

 Repræsentantskabsmøde 
26. marts 2019 Kl. 19.00 

 
B 1909, Gillestedvej 12, 5240 Odense NØ. 

 
 
 

                                 
 
 
 
 
 
 
 



 1 

Indledning. 
 

2018 bød på mange udfordringer for organisationen. Vores kontinuerlige 
prioritering af det idrætspolitiske område afsatte endnu engang nogle 
markante resultater, idet Byrådet afsatte 13, 5 mio. til idrætsområdet, blandt 
andet med 6 mio. til renovering af idrætsfaciliteter. 
Desuden har vi hjulpet vores medlemsforeninger med mange forskellige 
opgaver, ligesom vi har været særdeles aktive med synliggørelse og 
udvikling. 
I denne Beretning vil vi synliggøre vores indsats så kort og klart som muligt. 
Samtidig vil kigge fremad mod indsatsen i 2019. 
Vi ønsker hermed god læselyst. 
 

Det idrætspolitiske område v. Henrik Schmidt. 
 
Idrætspolitik er et kerneområde for SIKO. Det er ikke nogen hemmelighed, at 
inden for de sidste 20 år er det lykkedes SIKO at motivere Odenses politikere 
til at få bygget idrætsanlæg (for eksempel Korup Kultur og Idrætscenter, 
Thorvald Ellegaard Arena og Tenniscenter Odense) for ca. 150 mio. kroner 
Samtidig er det, bortset fra 2012, hvor der skulle spares 10 %, og vi fik 
gebyrerne på haltimer, lykkedes SIKO at bevare tilskuddene til idrætslivet i 
Odense (aktivitetstilskud og lokaletilskud) uændrede, selv om der har været 
flere forsøg på at finde besparelser/omprioriteringer på aktivitetstilskuddet  
I budget 2017 fik vi både øget 2:1 puljen og Idrætspuljen med 1 mio. kroner - 
men kun for 2017. Forhøjelsen af 2:1 puljen blev dog permanent i 2018. 
Denne usikkerhed om 2:1 puljen s størrelse har nok fået en del foreninger til 
at holde sig lidt tilbage med at søge i 2018. Derfor bliver der en ekstra 
ansøgningsrunde. Det er SIKO´ s sikre opfattelse, at 2:1 puljen i 2019 på 4 
mio. kroner vil blive søgt helt op til max. og måske over. 
Idrætspuljen, som er en kæmpe succes historie både hos idrætsforeningerne 
og i skolerne, og som er enestående for Odense, fik ikke en permanent 
forhøjelse på 1 mio. kroner og er nu tilbage på 2,5 mio. kr. om året. 
 
Resultatet for budget 2019 for Odenses idrætsliv er følgende: 
 

• 6 mio. kroner til renovering af kommunale klubhuse m.v. (3 mio. kr. for 

2019 og 3 mio. kr. for 2020). 

• 3 mio. kroner til nye bander i ishockey hallen. 

• 3 mio. kroner til svømmehallen i Højme. 

• 1mio. kroner ekstra til 2.1 puljen - gælder også fremover. 
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• 0,5 mio. kroner til HCA Marathon - kun for 2019.  

• Afsøgning af løsningsmulighed for ny hal på Østerbro. 

 
Selv om idrætslivet i Odense over 2 år i 2018 og 2019 hvert år er blevet 
betænkt med 12-13 mio kroner pr. år, så er der ingen tvivl om, at taler vi om 
den generelle folkesundhed og idrættens betydning herfor, ja så er det ikke 
prangende resultater. Mere herom i den mundtlige beretning. 
Odense er en by, der er i stor forandring og i den forbindelse er der rigtigt 
mange sager, der trænger sig på: 
 

• Der er en ny byplanstrategi på vej. Den kommer til høring i 

allernærmeste fremtid. 

• Vi har fået taget fat på den allermest nødvendige renovering af de 

kommunale idræts- og fritidsfaciliteter. 

• Der udkommer snart en Fritidsfacilitets strategi, og i forbindelse hermed 

byder DBU Fyn og SIKO ind med et oplæg til Odense Kommune 

omkring en fælles kommunestrategi for opførelse og vedligeholdelse af 

fodboldklubbernes idrætsfaciliteter i kommunen. 

• Endelig skal Odense Kommunes sundhedspolitik også snart fornyes. 

I hele dette felt sørger idrættens store breddeorganisation, SIKO, for at holde 
skruen i vandet og hele tiden søge de bedste løsninger for idrætten i Odense. 
SIKO er hele tiden i samarbejde med alle forvaltninger: 
 

• Børn og - Ungeafdelingen med Idrætspuljen, et samarbejde om den 

åbne skole. 

• Ældre- og Handicap afdelingen om Ældreidrættens Hus, hvor over 

1000 ældre kommer og dyrker idræt hver dag. 

• Beskæftigelses - og Socialforvaltningen om at anvende 

idrætsforeningerne i Odense som et springbræt for et forholdsmæssigt 

stort antal unge i Odense, som er arbejdsløse eller ikke 

uddannelsesparate, til at komme videre i forhold til uddannelse og 

arbejde. 

• By - og Kultur- om renovering af idrætsfaciliteter, facilitetsstrategi med 

mere. 

Det bliver nogle spændende år, vi går i møde. Mere om det i den mundtlige 
beretning. 
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3. Arbejdet i udvalgene. 
 
3.1 Forretningsudvalget/ Finans. 
 
Som det fremgår af regnskabet er vores økonomi under pres, idet de løbende 
udgifter er væsentligt større end indtægterne. Besparelsen på vores 
driftstilskud fra Odense Kommune bider stadig. Vi arbejder fortsat på at få 
dette tilbage til niveauet fra 2013. 
I FU afholder vi faste møder før hvert bestyrelsesmøde. Her drøfter vi den 
daglige drift og de overordnede linjer for organisationen. 
 

3.2 Medieudvalget. 
 
I dette udvalg har vi fokus på synliggørelse og kontakten til 
medlemsforeningerne. 
Der bliver arbejdet med Nyhedsbreve, hjemmesiden og Facebook. 
På dette område har udvalget arbejdet effektivt, idet indsatsen er blevet 
effektueret hurtigt og tilfredsstillende ud fra de eksisterende ressourcer. 
I forhold til kontakten til foreningerne har udvalget afholdt dialogmøder med 2 
foreninger, nemlig Neptun og Kodokan. 
Møderne har bestået af en dialog omkring foreningernes udfordringer i 
forhold til primære samarbejdspartnere, først og fremmest Odense 
Kommune. Efterfølgende har vi taget arbejdshandsken på og søgt at skabe 
løsninger på de beskrevne problemer. Tilbagemeldingerne fra foreningerne 
har været positive. Vi fortsætter dialogmøderne i 2019. 
 

3.3 Strategi- og strukturudvalget v. Henrik Schmidt. 

 
Udvalget har i 2018 arbejdet med: 
 

• Bestyrelseskonference i januar: fra morgenstunden forventnings-

afstemning for idrætspolitikken i 2018 med vore 2 idrætspolitikere i 

Odense Byråd: Anders W. Bertelsen og Maria Brumvig. Resten af 

dagen brugte vi på arbejdsopgaver i SIKO´ s bestyrelse: 

Forretningsudvalg, formand, næstformand, kasserer, sekretariatsleder, 

den øvrige bestyrelse, det enkelte bestyrelsesmedlem. Det kom der en 
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flot hvidbog ud af – men det skal også ud i praksis- det følger S & S 

udvalget løbende op på. 

• Medlemsregistrering: det er lykkes, efter hårdt arbejde, at få lavet en 

nettoliste over folkeoplysende idrætsforeninger, der ikke er medlemmer 

af SIKO, således at når disse er kontaktet, har vi kun nytilgangen at 

kontakte efter hvert folkeoplysningsudvalgsmøde med nye godkendte 

idrætsforeninger. 

• Løbende opfølgning på Strategiplan: SIKO arbejder med 1årige 

strategiplaner for at sætte retning og mål, og forhåbentlig nå en stor 

grad af målopfyldelse. Herudover kunne en 3-5 årig strategiplan være 

nyttig for organisationen med mål og pejlemærker, ligesom det også er 

vigtigt at lave en strategi for et generationsskifte. 

• Vision, Mission og Værdigrundlag: det er tiden at få set på, om de 

bærende piller i SIKO´ s daglige arbejde trænger til en revision / 

nytænkning, og dette bliver emnet sammen med en 3-5-årig 

strategiplan på næste bestyrelseskonference i SIKO lørdag 25. maj 

2019. 

 

3.4 Kursusudvalget v. Preben Rasmussen. 
 
I kursusudvalget har vi arbejdet med vores daghøjskole for voksne 
udviklingshæmmede, hvor vi har gennemført 2 forløb af 20 ugers varighed. 
Her har der været 4-6 elever, der har gennemgået vores kursus med fokus på 
idræt og sundhed. Lærerne oplever en positiv respons i forhold til elevernes 
udvikling både fysisk, psykisk og socialt. 
I 2018 har Odense Kommune gennemført et tilsynsbesøg på dette forløb. 
 
Tilsynet blev foretaget af BDO.  
På alle parametre blev vores indsats karakteriseret som ”Meget 
tilfredsstillende”. Dette gælder både i forhold til deltagernes trivsel og 
udvikling, dokumentation samt vores redegørelse for mål og midler. 
 
Rådmand Søren Windell har siden kvitteret for de flotte resultater. 
Kurset, som vi kalder ”idræt og sundhed”, fortsætter i 2019. 
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3.5 De Selvejende Haller v. Arne Andersen. 
 
De senere år har de to årlige møder i De selvejende- og foreningshaller, 
været bygget op omkring en tredeling, med indlæg fra Kommunen, fra SIKO 
og fra hallerne, samt besøg af eksterne repræsentanter. 

 

De kommunale oplæg. 

 

• Deres medvirken har primært været som oplysning til hallerne, her 

omkring det kommunen har på bedding vedr. hallerne. 

• Det har været om hallernes medlemskab af Sportsfaciliteter.dk. omkring 

Connectsport, hvor Kommunen ville yde tilskud. 

• Der har været oplysning om Fritidsportalen – her den ny måde at 

uploade regnskaber, referater mm. 

• Der har også været svaret på negative kommentarer fra hallerne, som i 

det sidste år, hvor der var utilfredshed med kommunens, her 

medarbejders tackling af en ansøgning til ”Mandehørm” i Dalum, hvor 

man mente der var gået langt over stregen. 

• Indeksregulering af tilskuddet til hallerne. 

• Det sidste de har meldt ud er bl.a. statusmøder, hvor man er rundt i de 

enkelte haller. 

 
SIKO.  
Vi har, i det forgange år, været repræsenteret ved møderne af SIKO`s 
formand Henrik Schmidt. Det er et ønske fra Henrik selv for at få en mere 
direkte kontakt. Det skal ikke skjules, at der på samme dagsorden er et 
tilbagevendende ønske om at synliggøre SIKO noget mere, og ikke kun hvad 
SIKO er og kan gøre, men nok så vigtigt hvad SIKO har sat sit aftryk på, af de 
positive ting der er gennemført. 
 
De selvejende/foreningsejede haller. 
Fra hallerne forsøger vi at få ting med på møderne, som man ønsker en 
løsning på, eller for at høre hvordan andre haller har tacklet dette. Det kan 
derfor være gentagelser, der kommer med, da ikke alle haller er lige langt 
fremme med det samme.  
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Indenfor det sidste år har vi haft punkter som: 
 

• Privat halleje, som forsøg på at gøre det mere ens hallerne imellem. 

Desværre er hallerne så forskellige, at det næppe er muligt, hvor lejen i 

den dyreste hal næppe lader sig gøre at få i den billigste. Derfor skal 

enkelte haller, der er mest ens, tale sammen, og blive enige om priser. 

• Til gengæld er der stadigvæk spørgsmål omkring LED lys, hvor de 

haller der endnu ikke er med, kan trække på de andres erfaring. Et 

spørgsmål der hægter sig på her, er, at bankerne ikke vil give tilsagn 

om lån til det, uden personlig kaution. Det har dog vist sig, at være 

individuelt fra hal til hal, ud fra gæld og bankforbindelse.  

Her har SIKO også været ind over, med spørgsmålet: ”Har SIKO en 

mulighed for at lægge pres på det politisk?” Henrik lovede at tage 

sagen op med rådmanden og eventuelt med DIF på landsbasis. 

• Noget af det sidste har været låsesystemer, som de fleste haller pt. 

enten har fået oprettet, eller undersøger muligheden for. 

•  Undersøgelse af online booking, om det virker. 

•  De grønne områder, hvem/hvordan de vedligeholdes. 

•  Uddannelse, centerleder, halinspektører. 

•  Forsikring for medarbejdere. 

•  Hallernes elinstallationer, her om de opfylder lovens krav. 

•  Et spørgsmål som harpiks, hvordan man kan fjerne det, eller etablere 

visse restriktioner omkring brug/produkt. 

•  Ladestationer i hallerne, er det noget vi skal involvere os i? 

• Spørgsmål om luft til cykler ved hallerne, da mange kommer cyklende, 

ligesom en vaskeplads til cykler kunne være godt, da mange har 

Mountainbike cykler – og de sviner, så en vaskeplads ville måske være 

godt. 

• Spørgsmål om den nye persondatalov, hvordan man skal forholde sig til 

den, her havde SIKO henvist til DIF, som har en manual på 

hjemmesiden. 

• Man har også brugt panelet til at advare andre om brug af et bestemt 

kopimaskinefirma, som man mente forlangte urimelige priser. 

 
 
    
                   
 



 7 

4. Øvrige SIKO indsatser. 
 
4.1 Odense Bæredygtighedsråd v. Henrik Schmidt. 
 
Det helt store emne har i 2018 været at få implementeret FN´ s 17 Verdens 
mål som også værende målene for arbejdet i Odense Bæredygtighedsråd, 
således at de mål vi lægger specielt vægt på i rådet også bliver fremmet i 
forskellige odenseanske sektorer. Til at fremme dette mål er der nedsat et 
verdensmålsudvalg, og Odense Bæredygtigheds pris nytænkes nu som 
værende Odense Verdensmålspris. 

 
4.2 Koordinationsudvalget for OIP v. Verner Engelbæk. 
 

Vi har deltaget i 4 møder i koordinationsudvalget for Odense Idrætspark. 
 
Vi har drøftet følgende emner: 
  

• Nyt bookingsystem. 

• Undersøgelse af medarbejdertrivsel. 

• Renovering af svømmehallen i Højme. 

• Udnyttelse af frie udenomsarealer. 

• Forpagtning af cafeteria. 

• Budgetønsker for det kommende år. 

• Fordeling af haltider til brugerne. 

• Leje af idrætshallen på Rømersvej. 
 

Vores generelle vurdering af arbejdet er, at vi får et positivt udbytte af 
indsatsen. 
For det første får vi en detaljeret viden om alle områder der hører under OIP, 
for det andet får vi indflydelse på alle forhold, der vedrører vores 
medlemsforeningers vilkår og udfoldelsesmuligheder. 
 

4.3 Det Grønne Råd, Odense v. Dennis Witek. 
 

Der er i 2018 afholdt 3 møder og 1 ekskursion i Det Grønne Råd 
 
Følgende ting har vi beskæftiget os med i 2018.: 

• Projekt Danmarks Grønneste Storby, her har Odense Kommune 
vedtaget at bruge 20 mio. på at speede projektet op.  
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• Kommuneplaner 2020 på det grønne område. 

• Stop for kulfyring på Fyns Værket i 2025. 

• Hvordan står det til med vores drikkevand? Der er fundet nye stoffer i 
drikkevandet. 

• Grønne projekter i kommunen. 

• Gasledning igennem Odense. Hvilke grønne områder bliver berørt.  

• Vådområdeprojekt i Højbjerg. 
 

Ekskursionen.  
 
Vi besøgte SDU (Active living projektet), Nyt OUH og kommende vådområde 
ved Højbjerg. SDU har desuden henvendt sig med en forespørgsel om det 
grønne råd vil være advisory board. De er pt i færd med at skrive en 
ansøgning til Friluftsrådet om midler til området til formidling af naturen og til 
mindre anlæg (bænke, udsigtsplatform, mv), som kan bidrage til en øget brug 
af området. I den forbindelse vil de gerne høre, om Det Grønne Råd kunne 
være en slags Advisory Board for den næste fase og drøfte deres forslag og 
ideer med dem. 
 
Medlemmer af Det Grønne Råd 
 
Forening Navn 

Friluftsrådet Per Arne Simonsen 
Fynsk Landbrug Ib W. Jensen 
Danmarks Jægerforbund Niels Bloch Larsen 
Danmarks 
Naturfredningsforening    

Mogens Agergaard 

Naturstyrelsen, Fyn Jens Harrekilde 
Dansk Skovforening Torben C. Bille-Brahe 
Odense Bys Museer Anders Myrtue 
Dansk Ornitologisk Forening Kurt Due Johansen 
Dansk Botanisk Forening, Fyn Henrik Tranberg 
SIKO – det lokale idrætsråd Dennis Witek 
Danmarks Sportsfiskerforbund Peter Hansen 
    
Politikere  

Odense Kommune 
Mathilda Printzlau-Paulsen, Formand for Det 
Grønne Råd 

Odense Kommune 
Christel Gall, Næstformand for Det Grønne 
Råd 
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Embedsmænd  

Erhverv og Bæredygtighed Afdelingschef Boie Skov Frederiksen 
Vand og Natur        Kontorchef Anders Dalgaard Christensen 
Byplan Merete Hvid Dalnæs 
Vand og Natur Biolog Heidi Kastrup Christensen 
Park og Vej Skovforvalter Thomas Dalgaard 
 

4.4 Sportslørdag v. Bjarne Frimann. 
  
SIKO har igen været en del af styregruppen omkring sportslørdag, hvor SIKO 
stiller med frivillig arbejdskraft til at løse opgaverne omkring Mestrefejringen, 
samt indsamling og afviklingen af Årets frivillige Idrætsleder, fra de fynske 
kommuner der deltog – alle med undtagelse af Ærø. De var dog inviteret. 
I forhold til tidligere år blev mesterfejringen flyttet til kælderen hvor der var 
drinks samt taler, samtidigt blev der budt på velkomstdrink på niveau 2 til alle 
deltagerne i festlighederne på niveau 3.  
Til afsløringen af Årets Frivillige Idrætsleder var der professionel konferencier, 
som i øvrigt var til stede under hele seancen. Begge dele blev opfyldt 
tilfredsstillende. 
SIKO’s stand var flyttet til første salen ved indgangen, hvor vores nye 
præsentationsfolder blev udleveret. 
Vi har i forløbet deltaget i alle styregruppemøder omkring planlægningen og 
samtidigt arbejdet med at finde sponsorer. 
Formålet med det frivillige arbejde er et øget kendskab til og større synlighed 
for SIKO, der deltager med logo i al det materiale der fremstilles til oplysning. 
Vi forventer at fortsætte dette arbejde på frivillig basis. 
 

4.5 Idrætspuljen v. Preben Rasmussen. 
 
I 2018 har Idrætspuljen (IP) givet tilskud til samarbejdsforløb mellem 
idrætsforeninger og skoler med et samlet beløb på 3. mio. Over 50 foreninger 
har fået tilskud. Samtlige folkeskoler og privatskoler har indgået i samarbejde 
med foreninger. 
Sekretariatet har hjulpet over 50 foreninger og skoler med at få realiseret 
samarbejdet. 
 
SDU, Institut for Idræt og biomekanik gennemførte i 2018 en videnskabelig 
undersøgelse af IP. Undersøgelsen bestod af interviews med elever, 
medarbejdere fra skolerne, foreningsledere og instruktører fra foreningerne. 
På alle parametre er der særdeles positive resultater. Både elever, skoler og 
foreninger er meget tilfredse med IP. 
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I forhold til vores medlemsforeninger er det meget tilfredsstillende at 
rapporten konkluderer således:  
”IP er i høj grad med til at understøtte foreningernes muligheder for 
samarbejde med skolerne. Det skyldes at muligheden for at få støtte fra IP 
betyder at flere foreninger aktivt orienterer sig mod samarbejdsmuligheder 
med skolerne. IP gør det samtidigt lettere for foreningerne at rekruttere de 
rette trænere til aktiviteterne. For nogle foreninger er støtten fra IP en 
forudsætning for at det overhovedet er muligt at rekruttere trænere. På den 
måde kan IP bidrage til at sikre kvaliteten i aktiviteterne, da træneren spiller 
en afgørende rolle for elevernes oplevelse af aktiviteten. Derudover giver det 
økonomiske tilskud fra IP foreningerne mulighed for i højere grad at 
understøtte deres medlemmer og frivillige. Foreningerne får altså, med 
støtten fra IP, mulighed for at være mere forening. Samlet set er foreningerne 
meget tilfredse med IP.” 
Vi fortsætter arbejdet i 2019. 
 

4.6 Ældreidrættens Hus (ÆIH). 

 
I 2018 har ÆIH udviklet sig positivt både i forhold til aktivitetsniveau og de 
fysiske rammer. Der er kommet 10 nye hold til og vi fik indviet vores nye 
fitnesshus med nogle moderne rammer for styrketræningen. 
Driftsaftalen med Odense Kommune er på plads indtil 2021. 
Også i forhold til borgere med demens har vi startet flere hold. Endelig har vi 
også haft en 2 dages daghøjskole for denne gruppe. 
SIKO har 3 medlemmer i bestyrelsen og huset kører på baggrund af en 
samarbejdsaftale med Kursuscenter SIKO. 
ÆIH er associeret medlem af Firmaidræt Odense. 

 
4.7 Årets frivillige idrætsleder.  
 
Årets frivillige idrætsleder blev valgt af SIKO´s bestyrelse i oktober måned. 
Det blev Annie Stolzenbach fra Sammenslutningen af aktive idrætsforeninger. 
 
4.8 Foreningsværkstedet (FV).  
 
Foreningsværkstedet har åbent den første tirsdag i hver måned fra 16.30-
18.30. Her kan foreningsledere få rådgivning og hjælp indenfor regnskab, 
fundraising og anlægsprojekter. Der er en tilfredsstillende besøgsfrekvens, 
over 100 foreninger har brugt værkstedet i 2018. FV fortsætter i 2019. 
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4.9 Samarbejdspartnere. 
 
Vores primære samarbejdspartnere er vores medlemsforeninger og De 
selvejende haller. 
 
I løbet af året har vi haft over 200 foreningshenvendelser på sekretariatet. 
Henvendelserne har en meget forskelligartet karakter med flg. typiske 
områder: 
 

• Hjælp til ansøgninger til Odense Kommune. 

• Hjælp til juridiske udfordringer, f. eks med et medlem, der opfører 

sig uhensigtsmæssigt. 

• Forslag til tilskudsændringer. 

• Konkrets spørgsmål til Idrætspuljen. 

• Invitationer til arrangementer. 

• Fondsansøgninger. 

• Tilskud til rejser. 

• Kursustilskud. 

• Projektrådgivning. 

• Anmodning om møde med bestyrelse. 

• Hjælp til at skaffe instruktører. 

• I forhold til hallerne afholdes der halvårlige møder, hvor alle 

områder kan drøftes. 

 

Odense Kommunes Fritidsafdeling er en særdeles vigtig samarbejdspartner. 

I Idrætspuljen har chefkonsulent Bent Juhler og vores sekretariatsleder 

Preben Rasmussen et fortrinligt og udbytterigt samarbejde. 

I FV har vi et meget velfungerende samarbejde med Vivian G. Sørensen. 

I Ældreidrættens Hus og Idræt og Sundhed har vi et frugtbart samarbejde 

med Ældre/Handicapforvaltningen, først og fremmest repræsenteret ved 

Anne Grete Pilgård og Jenny Havn. 

Tak til alle disse vigtige samarbejdspartnere. 

 

Danmarks Idrætsforbund er en organisation som vi samarbejder med på to 

områder. Vi er repræsenteret som idrætsråd i Region Syd, hvor vi deltager i 
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det årlige regionsmøde. Desuden er vi med i et netværk af 

idrætssamvirkernes sekretariatsledere. 

Vi vil fortsætte med dette samarbejde i 2019. 

 

Vi har et velfungerende samarbejde med Fynske Idrætsforbund i forbindelse 

med ”Sportslørdag”. 

 

4.10 Sekretariatet. 
 
Vores sekretariat på den gamle Bolbros Skole er hjertet i organisationen. 
Med 8 fuldtidsansatte medarbejdere, der alle er ansat i kombinationsstillinger 
mellem SIKO, ÆIH og KS SIKO er dagligdagen præget af et højt og 
inspirerende aktivitetsniveau, hvor idrætten er den røde tråd i alle indsatser. 
Vi har flg. værdier i forhold til vores ageren på alle henvendelser: 
 

• Alle henvendelser skal behandles med respekt, effektivitet og den 
højeste grad af professionalisme. 

• Alle skal have et hurtigt og fyldestgørende svar. 

• Vi skal mindst kunne henvise til en samarbejdspartner, hvis vi ikke selv 
kan hjælpe. 
 
Vi fortsætter med at have lige så travlt i 2019! 
 

4.11 SIKO Fonden. 
 

I 2018 bevilgede bestyrelsen 3 nye lån til foreningsanlæg. De 3 foreninger fik 
et lån på kr. 50.000 hver.  
Vi har nu 15 foreninger, der betaler af på et lån fra fonden. 

 
 


