Beretning 2019
Repræsentantskabsmøde
31. marts 2020 Kl. 19.00

I Pucken,
Møllemarksvej 75, 5200 Odense V
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1. Indledning.
Er Odense en god idrætsby? Har odenseanerne generelt de nødvendige
idrætsfaciliteter? Har alle børn, voksne, ældre og unge i Odense optimale
muligheder for at dyrke idræt på en måde, så de både udvikler deres
idrætsmæssige færdigheder og oplever stigende livskvalitet og sundhed? Har
de frivillige ledere i idrætsforeningerne nogle tilfredsstillende arbejdsvilkår?
I 2019 har SIKO arbejdet ihærdigt på, at der kan svares bekræftende på
disse spørgsmål.
Det er desværre stadig ikke tilfældet.
I denne Beretning vil vi beskrive og vurdere vores handlinger i forhold til disse
målsætninger.

2. Idrætspolitikken 2019, herunder arbejdet i FOU v.
Henrik Schmidt.
I beretningen for 2018 på SIKOS repræsentantskabsmøde i marts 2019
kunne vi i SIKO se tilbage på en række stabile år i det odenseanske idrætsliv,
hvor den sidste store besparelse skete helt tilbage i 2012 med 10 % bredt på
hele området. Det var en ret kort glæde. I første halvår af 2019 blev det klart,
at der skulle omprioriteres 200 mio. kroner til velfærd fra 2020 og frem.
Pengene skulle findes gennem besparelser på administration på 60 mio. kr.
samt øvrige reduktioner på 140 mio. kr.
By - og Kulturforvaltningens andel blev 15,5 mio. kroner på administration og
57,5 mio. kr. på øvrige områder.
Budget 2020 er for hele Folkeoplysningsområdet at betegne som noget af en
katastrofe med voldsomme besparelser, både på puljer, tilskud og ikke
mindst på det personale, som servicerer alle folkeoplysende foreninger,
herunder SIKOS medlemsforeninger.
På positivsiden er der grund til at notere sig 2 store sejre:
• Endelig, efter mange års anstrengelser fra Stjernen og SIKO og
ihærdige forsøg på at påvirke politikerne, blev der afsat 15,5 mio.
kroner til en ny hal på Østerbro - et vigtigt skridt i bestræbelserne på at
få en finansiering på plads for projektet: Sct. Jørgens hallen, mere end
en hal.
• Så lykkedes det at redde Idrætspuljen på målstregen. Puljen er fortsat
på 2,5 mio. kroner om året. Der var lagt op til en besparelse på 1 mio.
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kroner på denne succesfulde pulje, men ved hårdt arbejde ved
møderne med alle partierne, lykkedes det at eliminere besparelsen.
Så er der alt det, som idrætten har mistet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingen prisfremskrivning på tilskuddet til de selvejende haller.
Ingen livreddere til foreningssvømning.
Centralisering af driften på de grønne områder.
Bortfald af aktivitetstilskuddet til pensionister (+65).
Bortfald af tilskuddet til arrangementer.
Bortfald af tilskuddet til Odense Elite College.
Bortfald af tilskuddet til foreningers deltagelse i internationale
turneringer.
Bortfald af tilskud til talentudvikling.
Reduktion på eliteidrætsområdet.
Reduktion af Bydelspuljen med 5 mio. kr. i 2020 og 2,5 mio. kr. i
2021.
Tilpasning af administration i Fritid og Eliteidræt.

I SIKO har vi argumenteret for en anden besparelsesmodel, nemlig at den
samlede besparelse på foreningsområdet blev spredt ud på samtlige
udgiftsposter.
Hermed vil effekten for de enkelte områder blive minimeret og alle ville
komme til at løfte i flok.
Den samlede effekt ville være identisk med det, der er besluttet
Nu rammes enkeltområder meget hårdt og uretfærdigt, blandt andet
foreninger, der har mange aktiviteter for ældre borgere
SIKOS idrætspolitiske indsats har haft en positiv effekt i forhold til
bevillingerne til hallen på Østerbro og til Idrætspuljen, som er intakt.
Ud af en samlet besparelse på 75 mio. kr. i By og Kultur skal der spares 7-8
mio. kr. på foreningsområdet, hvoraf en væsentlig del vedrører administrative
besparelser.
Hvis politikerne havde fulgt vores forslag om at man skulle have smurt med
en bred pensel ville vi i SIKO kunne udtrykke en større tilfredshed med
resultatet.
Imidlertid er behovet for en vedvarende, ihærdig og velkvalificeret indsats på
det idrætspolitiske område endnu en gang blevet dokumenteret.
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I SIKO fortsætter vi dette arbejde, først og fremmest med at få klargjort,
hvad det her kommer til at betyde for vore medlemsforeninger.
I Folkeoplysningsudvalget har vi i siden kommunevalget i 2018 arbejdet på at
optræde samlet og udtale os samlet om overordnede emner af betydning for
os alle, som nu vedrørende de store besparelser på foreningsområdet. Vi gik
i udvalget på tværs sammen om at lave et Synspunkt til Fyens Stiftstidende
som advarede kraftigt mod de bebudede besparelser med følgende budskab:
”Odense kommune skal fortsat give plads og rammer til at vi i
Folkeoplysningen kan udfylde vores rolle i det danske samfund. Lad være
med at spare på et område, der gør livet for Odenses borgere sundere, mere
aktivt og skaber glæde og farve i hverdagen.”
Ud over arbejdet med ansøgningerne til 2.1 puljen, samt forslag til
anlægsinvesteringer til budget 2020 har udvalget også afgivet et høringssvar
om den nye byplanstrategi, om at der i forbindelse med specielt nybyggeri
skal reserveres arealer til rekreative aktiviteter med mere, og at der skal
tages hensyn til den vedtagne facilitetsstrategi (fra juni måned 2019). Dette
er blevet skrevet ind i Byplanstrategien.

Bevillinger fra 2:1 puljen.
Også i 2019 var der igen rigtig mange ansøgninger fra de folkeoplysende
foreninger. Puljen på 4 mio. kr. plus overførte ubrugte midler på 126.342 kr. i
alt 4.126.342 kr. Der var dog ansøgninger for 4.598.774 kr.
På folkeoplysningsmødet 4.4.2019 blev det i Folkeoplysningsudvalget aftalt,
at der ikke kunne søges tilskud til samme projekt ved både Bydelspuljen og
2:1 puljen. Dette er dog ikke i overensstemmelse med kriterierne for at søge
de 2 puljer. Et af kriterierne for Bydelspuljen er, at drift/vedligeholdelse m.m.
ikke må påføre Odense Kommune yderligere udgifter, men ikke, at der ikke
kan søges tilskud fra begge puljer.
For 2019 har vi valgt følgende kriterier til puljen i prioriteret rækkefølge:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nødvendig og/eller uopsættelig vedligeholdelse.
Øvrig/nødvendig vedligeholdelse.
Optimering/energiforbedring af eksisterende anlæg.
Optimering af aktivitetsudstyr/anlæg.
Foreninger, der har modtaget 2:1 tilskud inden for de sidste par år.
Nye projekter og/eller tiltag, der er meget dyre ift. Tilskudspuljen.
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Listen over godkendte ansøgninger (med ansøgningsfrist 1. oktober 2019),
hvis ansøgninger blev imødekommet:
01. Der bevilges et tilskud på 8.000 kr. til Arcus
02. Der bevilges et tilskud på 25.008 kr. til Bolbro GIF
03. Der bevilges et tilskud på 83.183 kr. til Brændekilde-Bellinge Boldklub
04. Der bevilges et tilskud på 104.667 kr. til Dalumgaard Rideklub
05. Der bevilges et tilskud på 26.500 kr. til DDS Lumby Stige Gruppe
06. Der bevilges et tilskud på 64.703 kr. til DUI Korsløkke
07. Der bevilges et tilskud på 240.000 kr. til F.C. Odense
08. Der bevilges et tilskud på 118.073 kr. til FDF 4. kreds
09. Der bevilges et tilskud på 44.863 kr. til FDF 11. kreds Næsby
10. Der bevilges et tilskud på 478.959 kr. til FKS-hallen
11. Der bevilges et tilskud på 513.333 kr. til Fonden for Odense Badmintonhal
12. Der bevilges et tilskud på 241.961 kr. til Fyens Motor Sport
13. Der bevilges et tilskud på 96.000 kr. til KFUM Spejderne, Højby gruppe
14. Der bevilges et tilskud på 14.000 kr. til Kodokan Odense
15. Der bevilges et tilskud på 42.673 kr. til Modeljernbaneklubben HO-87
16. Der bevilges et tilskud på 236.943 kr. til Næsby-hallerne
17. Der bevilges et tilskud på 135.459 kr. til Odense Body Building Club
18. Der bevilges et tilskud på 19.184 kr. til Odense Dramaskole
19. Der bevilges et tilskud på 350.000 kr. til Odense Faldskærmscenter
20. Der bevilges et tilskud på 285.786 kr. til Odense Golfklub
21. Der bevilges et tilskud på 128.333 kr. til Odense R/C Minirace
22. Der bevilges et tilskud på 66.033 kr. til Odense Rideklub
23. Der bevilges et tilskud på 75.000 kr. til Odense Kammeraternes Sportsklub
24. Der bevilges et tilskud på 46.833 kr. til OSF/OASK Dans
25. Der bevilges et tilskud på 78.000 kr. til Pårup Rideklub
26. Der bevilges et tilskud på 154.000 kr. til Sanderum Boldklub
27. Der bevilges et tilskud på 450.000 kr. til Tennis Club Odense

Det er en speciel stor glæde for SIKO, at der er så mange ansøgninger til 2.1
puljen fra vore medlemsforeninger, og at næsten alle ansøgninger er blevet
imødekommet. 2.1 puljen er særdeles vigtig for Folkeoplysningen i Odense –
og især for idrætsforeningerne.

3. Hjemmeside og Nyhedsbreve v. Max Pedersen.
Der er i 2019 udgivet 21 stk. Nyhedsbreve. Der er 197 mailadresser der lige
nu er tilmeldt nyhedsbrevet. Tilmeldinger samme antal som afmeldinger, så vi
kan godt kalde det status quo. Alle der har afmeldt sig, er slettet fra
kontaktlisten.
Jacqueline Levin stopper med opsætning af nyhedsbrev først i april. Herefter
varetages jobbet af Max Pedersen.
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Der er i blandt nyhedsbreve udsendelser med indhold fra vores
samarbejdspartnere.
Emner for nyhedsbrevene har været meget varieret.
Februar 2019 • Repræsentantskabsmøde 26/3 • Nye bestyrelsesmedlemmer søges.
Marts 2019 • Repræsentantskabsmøde 26. marts.
Marts 2019 • Kom til rep .møde 26. marts og gør din indflydelse gældende!
April 2019 -1• Vind i Verdensmål • Få en fleksjobber • Referat af rep.møde.
April 2019 -2 Foreningsværkstedet.
April 2019 -3 Idrætspuljen er et kæmpe hit.
April 2019-4 SIKO skaffer 1.3 mio. til medlemsforeningerne.
Maj 2019 DIF og Toms Guldpulje.
Juni 2019 I SIKO arbejder vi stadig hårdt på den idrætspolitiske bane.
Juli 2019 Vi Elsker 90erne.
August-1 Vi elsker 90erne genudsendelse.
August-2 Brænder du for at gøre en forskel?
August-3 Sådan amputerer man en succes.
September 2019-1 Millioner på vej.
September 2019-2 Møde med alle partier i Odense Byråd.
Oktober 2019-1 Vil politikerne prioritere foreningsidrættens ønsker?
Oktober 2019-2 Årets frivillige idrætsleder.
November 2019-1 Budgetforlig - Blandede bolsjer.
November 2019-2 Nyt fra Kulturmisteriet - Ny pulje til idræt for udsatte.
November 2019-3 Den Fynske Idrætsforeningspris.
December 2019 Puljetyranni eller udvikling??

Alle nyhedsbreve kan findes på hjemmesiden under Til foreninger,
underpunkt: Nyhedsbreve.
Hjemmesiden:
Indlæg på hjemmesiden er stort set identiske med udgivne nyhedsbreve.
Indlæg der skiller sig ud fra dette er Referat fra repræsentantskabsmøde og
Kristian Guldfeldts tale i den forbindelse. Indlæg om årets idrætsleder på Fyn
var ikke udsendt som nyhedsbrev. Samme gælder SIKOS egen årets frivillige
idrætsleder.
I hovedmenuen er der oprettet et selvstændigt faneblad for sportslørdag.
Fanen foreningsværkstedet har som underpunkt ”Fundraising Relevante
Fonde”.
Det overvejes om ikke den skulle flyttes op i hovedmenuen og bare hedde
Fundraising. Alle forslag opdelt i måneder og er opsat med links, så man
ledes direkte til hjemmeside hvor ansøgning skal skrives.

6

Om Os: Underpunkt og beretning og regnskab er tilføjet. Underpunkt om
Bestyrelsen blev ikke til en færdig side med billeder og præsentation i denne
omgang.
Listen med foreninger er opdateret så godt som oplysninger tillader. Der
savnes en funktion, hvor jeg får besked om både om tilmelding og framelding.
Funktionen af hjemmesiden er med fokus på stationære oplysninger til de
medlemmer der søger oplysninger om SIKO. I år blev det også indført at
beretning og regnskab skulle udgives ved hjælp af hjemmesiden. Dette er
endda indskrevet i SIKOS vedtægter.
Facebook:
SIKO har en facebookprofil der hedder SIKO Odense. Profilen har 166
venner. Det er på denne profil at tilsluttede medlemsforeninger og
samarbejdspartnere kan ønske tillykke og oplyse hinanden om
arrangementer. Her findes input fra politikere og journalister og det er her
SIKO har mulighed for at følge med i hvad der er oppe i tiden. Der har i året
været ageret på 16 opslag.
SIKO har en gruppe på facebook, der hedder SIKO NEWS. Gruppen har
131. Her er det envejskommunikation og det er her der bliver gengivet
nyhedsbreve og videredelt indslag om begivenheder med almen interesse for
SIKOS medlemmer og samarbejdspartnere. Der er selvstændige reportager
om standerhejsning i Odense Sejlklub (SIKO er inviteret) og mange billeder
fra Sportslørdag og borgmesterdysten. Det er sjældent, at opslag her giver
anledning til kommentarer. Der har i året være opslået 36 opslag.

4. Foreningsværkstedet.
Sammen med Fritidsafdelingen Odense Kommune driver vi
Foreningsværkstedet (FV) i vores lokaler i Odense Kultur og Idrætshus.
FV har åbent den første tirsdag i hver måned fra 16.30-18.30. Her kan alle
foreninger få vejledning og hjælp indenfor administrationssystemet
Conventus, i forhold til regnskab og i forhold til fundraising. Desuden kan alle
medarbejderne kontaktes på mail eller pr. tlf. med henblik på aftaler om
møder udenfor åbningstiden.
Med over 200 henvendelser fra foreninger i 2019 har FV markeret sig som et
meget nyttigt redskab for foreningerne.
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Her kan de få konkret hjælp til de administrative opgaver, der fylder meget i
hverdagen. Her bliver foreningslederne mødt med respekt og kvalificeret
vejledning. Desuden er det meget nyttigt, at der er direkte links til Odense
Kommunes kursusvirksomhed indenfor nogle af de samme emner.
Vi fortsætter med FV i 2020.

5. Hjælp til foreninger.
På det overordnede idrætspolitiske område hjælper vi vores
medlemsforeninger i forhold til faciliteter og tilskud. Dette er beskrevet i afsnit
2.
I 2019 har vi imidlertid hjulpet foreningerne med en række konkrete områder.
Dette drejer sig om:
•
•
•
•
•

Foreninger, der arbejder for etablering af nye faciliteter.
Foreninger, der har problemer med ansøgninger til kommunen.
Juridisk hjælp til foreninger, der er blevet en del af konflikt.
Vejledning i forhold til medlemsrekruttering og udvikling.
Øvrige områder, der har betydning for foreningerne.

I løbet af året har vi således haft over 500 henvendelser fra vores
medlemsforeninger. I dette tal er medregnet henvendelserne i FV og i
Idrætspuljen.

6. De selvejende Haller v. Arne Andersen.
Vi har afholdt 2 møder for De Selvejende Haller i løbet af året. Der har været
meget fint fremmøde begge gange. Odense Kommune har også været
repræsenteret.
På møderne har vi drøftet Odense Kommunes overordnede planer i forhold til
facilitetsudvikling.
Øvrige drøftelsespunkter:
•
•
•
•
•
•

Bookingsystemer.
Dækningsgrad.
Nye målgrupper.
Modernisering og vedligeholdelse.
Den aktuelle idrætspolitik.
Hallernes cafeteriaer.
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Møderne er præget af en gensidig vilje til konstruktiv erfaringsudveksling
således, at der er tale om en høj nytteværdi for den enkelte hal.

7. Kursusudvalget v. Preben Rasmussen.
I den prioriterede indsats for at skabe bedre idrætslige udviklingsmuligheder
for alle kører vi stadig daghøjskoleforløbet: ”Idræt og sundhed” for voksne
med særlige forudsætninger.
Vi har gennemført to 20 ugers forløb med 4 elever på hvert hold.
Forløbene bygger på 20 års erfaringer på dette område, hvilket klart kommer
til udtryk i forhold til elevernes udbytte og udvikling.
Der er en meget høj grad af tilfredshed både blandt elever og lærere.
Vi fortsætter med to forløb i 2020.

8. Koordinationsudvalget for Odense Idrætspark v.
Verner Engelbæk.
Vi har deltaget i 4 møder i dette udvalg. Der har været flg. hovedtemaer:
•
•
•
•

Besparelserne på området.
Etablering af idrætsefterskole.
Fremtidig styreform.
Vedligeholdelse og modernisering af alle anlæg.

Det er fortsat vores vurdering, at der er et godt udbytte af vores deltagelse i
dette udvalg. De forskellige temaer har stor betydning for det store antal
medlemsforeninger, der bruger disse faciliteter.
Vi vil fortsætte arbejdet i 2020.

9. Idrætspuljen.
I 2019 blev der gennemført forløb på skolerne med støtte fra Idrætspuljen
indenfor flg. idrætsgrene: cykling, ridning, rugby, basket, beachvolley,
kampsport, roning, lystfiskeri, fodbold, håndbold, badminton, bordtennis,
Quidditch, styrketræning, amerikansk fodbold og golf. Alle forløb blev ledet af
de odenseanske idrætsforeninger indenfor det pågældende område. Alle
skoler i Odense har deltaget i forløb. Responsen er generelt meget positiv,
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børn og skoler er meget tilfredse, ligesom foreningerne vurderer puljen som
værende meget værdifuld.
Sekretariatsleder Preben Rasmussen varetager fortsat den overordnede
koordinering sammen med Bent Juhler, Odense Kommune.

10. Sportslørdag.
SIKO har igen været en del af styregruppen omkring sportslørdag.
SIKO stiller med frivillig arbejdskraft til at løse opgaverne omkring
Mestrefejringen, den lille reception der afholdes i kælderen hvor alle mestre
har mulighed for at træffe ligestillede.
Årets frivillige Idrætsleder, som er en af de store priser, er ligeledes styret af
SIKO, der har ejerskabet på denne.
Opgaven går lige fra indsamling af de indstillede fra de kommuner der
deltager, udarbejdelse og indsamling af de pressemeddelelser der tilgår til
alle distriktsbladene under FS, til at skrive oplægget til selve overrækkelsen til
receptionen.
Samtidig har SIKO have en lille stand på førstesalen over hovedindgangen.
Vi har i forløbet deltaget i alle styregruppemøder omkring planlægningen og
samtidigt arbejdet med at finde sponsorer.
Tilfredsstillelsen af det frivillige arbejde er et øget kendskab 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.

11. Ældreidrættens Hus (ÆIH).
ÆIH fortsatte den positive udvikling i 2019. Med over 100 aktivitetstilbud i
viften udgjorde ÆIH en meget værdifuld idrætsramme for over 1000 seniorer i
Odense. Aktivitetsviften giver deltagerne mulighed for at træne alsidigt og
varieret.
I forhold til den hensynstagende træning for de svageste ældre, lykkedes det
at finde en model, der kan udgøre grundlaget for en del af de potentielle
brugere. Holdene er nu organiseret som hensynstagende træning under
AOF. Dette betyder, at vores hold i lokalområderne kan fortsætte med en
kvalificeret underviser og med et mindre antal deltagere.
Det lykkedes også for ÆIH at få forlænget aftalen med Odense Kommune om
opretholdelse af det særlige tilskud til undervisningen af borgere med
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demens. Tilskuddet til denne del bliver nu en permanent del af
driftstilskuddet.

12. Projekt ” Tid til alle”.
I samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen Odense Kommune iværksatte vi
projekt ” Tid til alle”. Vi fik kr. 50.000 til et pilotprojekt. Formålet er at anvende
et forløb i idrætsforeningerne som et springbræt til uddannelse eller arbejde.
Målgruppen er de unge under 25, der af forskellige årsager er havnet i en
situation uden arbejde eller uddannelse. Der har været igangsat 2 forløb, et i
Firmaidræt Odense og et i ØB, begge med gode resultater både for den unge
og klubben. Desuden har vi deltaget i 8 indledende samtaler, hvor vi har
drøftet muligheder med den unge og dennes mentor.
Projektet fortsætter i 2020, idet vi har fået en bevilling på kr. 200.000 til dette.

13. Samarbejdspartnere.
Vores primære samarbejdspartnere er vores medlemsforeninger og De
selvejende haller.
I løbet af året har vi haft over 500 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.
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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
det årlige regionsmøde. Desuden er vi med i et netværk af
idrætssamvirkernes sekretariatsledere.
Vi vil fortsætte med dette samarbejde i 2020.
Vi har et velfungerende samarbejde med Fynske Idrætsforbund i forbindelse
med ”Sportslørdag”.

14.Årets frivillige idrætsleder.
Sidst i november udvalgte bestyrelsen Steen Fredsøe Sørensen fra Fyens
Motor Sport som Årets frivillige idrætsleder i Odense. Han har igennem en
årrække kæmpet en ihærdig og kvalificeret kamp for at drømmen om et nyt
motorsportsanlæg i Odense kunne realiseres. Dette er nu tilfældet. Anlægget
skal indvies i marts 2020. Et stort tillykke til Steen Fredsøe Sørensen og
Fyens Motor Sport.

15. Arbejdet i bestyrelsen og udvalgene.
Vi har afholdt 10 bestyrelsesmøder i løbet af året. Vi har forsøgt at
effektivisere mødeafviklingen, så der udsendes mest mulig information inden
møderne. På møderne drøftes den overordnede idrætspolitiske situation og
der tages stilling til konkrete emner. Det tilstræbes at alle får mulighed for at
komme til orde så vi opretholder den ønskede bredde i emner og geografi.
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Udvalgsarbejdet har desværre ikke levet op til intentionerne. Bortset fra
Struktur og Strategiudvalget har udvalgene afholdt for få møder.
På trods af dette har vi haft et højt aktivitetsniveau på en række områder:
Nyhedsbreve, hjemmeside, idrætspolitik, Synspunkter i Fyens Stiftstidende,
Ældreidrættens Hus, foreningsbesøg, møder i Selvejende haller,
Sportslørdag og øvrige projekter. Dette aktivitetsniveau opretholdes af
formanden, sekretariatet og enkeltpersoner fra bestyrelsen ud fra nogle
fastlagte rammer.
Indhold og rammer for udvalgsstrukturen er aktuelt ved at blive analyseret i
forhold til fordele og ulemper.
I forretningsudvalget har vi i 2019 haft stærkt fokus på en tiltrængt
konsolidering af økonomien i organisationen. Allerede fra januar måned
iværksatte vi flg. initiativer i forhold til ønsket om en markant forbedring af
årsresultatet:
• Kollektiv lønnedgang for alle medarbejdere.
• Øget indsats i forhold til nye indtægter.
Ved årets udgang er det derfor stærkt tilfredsstillende, at vi kan konstatere at
indsatsen har haft den ønskede effekt.

16. Det grønne råd 2019 v/Dennis Witek.
Årets første opgave:
En opgave fra Odense Kommune, et projekt som hedder, Danmarks
grønneste storby; et samarbejde mellem det grønne råd, organisationerne og
kommunen.
Der er afsat 750.000 kr. til det Grønne Råd.
Midlerne er fordelt med 250.000 i 2019 og 500.000 kr. i 2020.

Prioritering af projekter:
Efter gennemgang af de indsendte projekter blev de prioriteret ud fra de
kriterier, der tidligere var valgt af rådet.
- Sjældne/truede arter
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- Mest natur for pengene
- Mulighed for inddragelse af frivillige
- Synlighed for offentligheden
Der var 5 projekter, der skilte sig ud i forhold til de resterende. Det var Red
padderne, Seden skydebane, Livgivende vand på Stige Ø, Flere viber på
Bispeengen og Munkemaden samt nyt overdrev ved Dyrupgård.
Yderligere om de enkelte projekter:
1. Livgivende vand - Arbejdsgruppe nedsat (Kurt Due samt repræsentant fra
kommunen) - Relativt nemt og billigt at gå i gang med – der skal dog
sandsynligvis søges en godkendelse fra miljøstyrelsen i forhold til at anlægge
noget på Stige Ø. Der skal udarbejdes et projektforslag som det grønne råd
kan tage stilling til (inkl. økonomisk overslag).
2. Snoge (og padder) - Arbejdsgruppe nedsat (Kurt Due og Heidi Kastrup) Relativt nemt og billigt at gå i gang med. Græsafklip lagt i tuer skulle være
godt til snogene. Poul Falck fra Kalørgården har tidligere nævnt, at der er
snoge på hans arealer. Heidi tager kontakt til Poul Falck for at høre, om vi
kan samarbejde med ham om at lave græsafklipstuer på nogle af hans
arealer.
3. Viber på Bispeengen og Munkemaden - Der er allerede et projekt i gang,
hvor en projektansat fra kommunen registrerer og undersøger forhold og
muligheder på både Bispeengen og Munkemaden i forhold til at forbedre
vilkårene for fuglene. - Vi afventer tilbagemelding fra Vand & Natur (Vand &
Natur vil komme med status på mødet i juni). Rådet finder derefter ud af,
hvordan vi bedst kan bidrage.
4. Overdrev på Dyrupgårds Alle. - Der er pt. mulighed for eventuelt at købe
dyrkningsrettighederne på arealet. Hvis dyrkningsrettigheder købes må
lodsejer fremadrettet By- og Kulturforvaltningen Vand og Natur Landbrug og
Natur Nørregade 36 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. +4565512525 Email miljo@odense.dk DATO 24. april 2019 REF. HEKC JOURNAL NR.
01.05.00-P35-1133-15 2/2 ikke omlægge, sprøjte eller gøde arealet men kun
afgræsse det. Vigtigt at holde linjen med lodsejer varm. Vand & Natur vil gå i
dialog med lodsejer for at undersøge muligheder, status gives på mødet i det
grønne råd i juni. - Interesse for projektet, men ikke for de 500.000 kr. der var
vurderet, at det ville koste at købe alle dyrkningsrettigheder. - Vi venter med
at vurdere, hvor mange penge, rådet vil afsætte til projektet, til vi har set,
hvad nogle af de andre projekter kommer til at koste. 5. Seden Skydebane Allerede projekt i gang (LIFE projekt). - Vi afventer tilbagemelding fra Vand &
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Natur, så vi ved hvor/om vi kan bidrage. Der orienteres om status på mødet i
juni. - Det grønne råd har et ønske om at blive inddraget i LIFE projektet ved
Seden Skydebane.
Emner vi også har beskæftiget os med i løbet af året:
Livgivende vand på Stige Ø.
Snoge og padder.
Viber på Bispeengen og Munkemaden v. Kim Pedersen.
Overdrev ved Dyrupgaards Allé.
Naturen ved Seden Skydebane.
Kommuneplan 2020, grønt Danmarkskort og blå-grøn struktur.
Højbjergbanen – fremtidig anvendelse.
Landskabsplan for skovene og vandløb ved SDU.
Status på Stavis Å projektet (vådområde) i forhold til fugleliv,
botanik og vandkvalitet.
Fuglenes tilstand i Odense Fjord.
Ekskursion med det grønne råd den 12. september 2019.
Afgang fra Slottet kl. 14.00 – vær her gerne 13.50 så vi kan komme
afsted.
kl. 14.15  Ankomst overdrev ved Dyrupgaards Allé.
kl. 14.30 • Besigtigelse af arealet – v. (Henrik Tranberg, Dansk botanisk
forening) og Lars Sønderby, Odense Kommune.
kl. 14.30 -15.15 • Kaffe og kage ved bussen.
kl. 15.15 -15.30 Ankomst Seden Skydebane (Mindelundsvej).
kl. 15.55 • Besigtigelse af området – vi ser på hvilke muligheder, der er
for økonomiske bidrag fra det grønne råd – v. Kurt Due, DOF og Lars
Sønderby, Odense kommune.
kl. 15.55 – 17.25 Ankomst til Stige Ø.
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kl. 17.40 • Aftensmad i madpakkehus.
kl. 17.40 – 18.10 Ankomst Bispeengen og Munkemaen (ved
Bernhardsminde havekoloni) kl.18.20 • Besigtigelse af området – vi ser
på hvilke muligheder der er for økonomiske bidrag fra det grønne råd –
v. Kurt Due, DOF og Lars Sønderby, Odense kommune.
kl. 18.20 – 19.45 Ankomst Slottet ca. kl. 20.00.
Husk tøj efter vejret ….vi håber på bedre vejr end sidste år.

17. SIKO Fonden.
Der er ikke oprettet nye lån i 2019.
Vi har 11 foreninger, der afdrager på allerede etablerede lån.
Tallene på disse lån fremgår af regnskabet.

18. Fremtiden.
Vi henviser her til formandens mundtlige Beretning.

