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Indledning. 
 
2019 blev i høj grad præget af de helt særlige omstændigheder på grund af 
covid. 
Restriktionerne ramte både SIKO og de odenseanske idrætsforeninger. 
Vi måtte flytte vores repræsentantskabsmøde til november. 
På trods af COVID har vi haft et meget højt aktivitetsniveau både på det 
idrætspolitiske område og i forhold til vores kommunikation i form af 
Nyhedsbreve, hjemmesiden og Facebook. 
I denne Beretning vil vi beskrive og vurdere vores handlinger.  
Vi vil desuden perspektivere vores indsats og se fremad. 2021 byder på nye 
udfordringer for den nye bestyrelse. Vi glæder os til disse. 
 

Det idrætspolitiske område v. Henrik Schmidt. 
 
Beskrivelse og vurdering af vores idrætspolitiske 
indsats i 2020 
 
Med vedtagelsen af Velfærdens Fundament, hvor der blev afsat 95. mio. til 
idrætsfaciliteter fik SIKO i høj grad sat sit aftryk på den idrætspolitiske 
dagsorden. Denne bevilling er blandt andet et resultat af vores langsigtede 
strategi med en kontinuerlig og ihærdig påpegning af idrætsforeningernes 
betydning.  
Vi holder dialogmøder med alle politiske partier i Odense Byråd, hvert år, 
således også i 2020. 
Igennem alle årene har vi argumenteret for en opgradering og modernisering 
af idrætsfaciliteterne som den vigtigste forudsætning for opretholdelsen af 
idrætsforeningernes muligheder. 
Det er derfor særdeles tilfredsstillende at vi nu kan konstatere at arbejdet og 
den langsigtede strategi har båret frugt. En stor ros til de politikere, der har 
kæmpet sammen med os for dette resultat. 

 
Idrætspolitikken 2020, herunder arbejdet i 
Folkeoplysningsudvalget (FOU), og samarbejdet med Fritid 
og Folkeoplysning(F&F): 

 
2020 har i sandhed på alle måder været et udfordrende år: 
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• Nedlukning af foreningslivet i lange perioder. 

• Udrulning af besparelser på baggrund af prognoser om øget antal af 

børn og ældre i nær fremtid, også kaldet velfærd. 

Lige nu, hvor vi stadig venter på genoplukning af samfundet, herunder 
idrætslivet, er det utroligt svært at overskue de samlede økonomiske 
konsekvenser for vore medlemsforeninger. 
Hele 2020 har vi i SIKO været i kontakt flere gange med vore 
medlemsforeninger, som grundet hjælp fra F&F og hjælpepakker fra staten 
(DIF/DGI), har været holdt nogenlunde skadesløse, især fordi der er blevet 
betalt kontingenter. Det store spørgsmål er, om medlemmerne vedbliver at 
være loyale, og betaler kontingent, når 2021 er fortsat med nedlukning, 
minimum til 1. marts? 
Vi har i SIKO valgt, gennem FOU og i tæt samarbejde med Fritidschef, Rune 
Bille og hans folk i F&F, at følge udviklingen tæt og er klar til at hjælpe, hvad 
vi kan, når vore medlemsforeninger kommer i gang og finder ud af, hvor galt 
det står til.  
En af de hjælpeforanstaltninger, der blev mulighed for at sætte i værk i 
slutningen af 2020, var en engangsforhøjelse af aktivitetstilskuddet til de 
Folkeoplysende foreninger i Odense og et tilskud til Aftenskolerne. Midlerne 
hertil kom fra uforbrugte midler på: Idrætspuljen, Aktivitetspuljen og 
Udviklingspuljen, grundet COVID-19. Forhøjelsen blev på 22,90 kr. per 
medlem under 25 år og 11,45kr. per medlem over 25 år. 
I foråret 2020 kom den store Velfærdsplan, i første omgang underskrevet af 
alle partiet i Byrådet, men da det kom til finansieringen, uden et salg af 
Fynsværket, så blev det kun forligspartierne (Soc. Dem., Radikale, SF og 
Enhedslisten) som nu står bag Velfærdsplanen! 
Velfærdsplanen, som er 10-årig, byder for første gang i nyere tid på et stort 
beløb i anlægs kroner:  
95 mio. kr. til idrætsforeninger, 500 mio. kr. til skoler, 550 mio. kr. til 
daginstitutioner, samt 125 mio.kr. til lokalområder i Odense. 
Anlægsrammen på de 95 mio. kroner er, efter møder i november og 
december med alle idrætsforeninger og fodboldklubberne disponeret således: 
 

• 50 mio. kroner til renovering af de kommunale fritidsfaciliteter. Arbejdet 

udføres i tæt dialog med berørte foreninger. Det forventes, at 

renoveringerne udføres i perioden 2021 -2023. By& Kulturforvaltningen 

(Ejendom) sikrer kontakt til de berørte foreninger. 

• 10 mio. kroner til optimering af halkapacitet og omklædningsrum Der 

oprettes en pulje på 10 mio. kroner, som primært kan søges af 

foreninger i kommunale lokaler til optimering af 
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halkapacitet(hejsevæg/gardiner) og omklædningsrum. Som bekendt 

kan disse foreninger ikke søge 2:1 puljen. Øvrige foreninger (i egne 

lokaler) udelukkes dog ikke fra at søge puljen. 

• 25 mio. kroner til 5 nye kunstgræsbaner og udskiftning af 3 

foreningsejede kunstgræsbaner. De 5 nye baner gives ikke til én enkelt 

klub, men til lokalområdet. Der lægges i den videre proces op til, at 

klubber i de 5 udvalgte områder sammen med Odense Kommune 

diskuterer samarbejdet omkring banerne. 

• 2:1 puljen forøges med 2 mio. kr. (fra 4 til 6 mio. kr.) i årene 2022 til og 

med 2026. FOU arbejder i foråret 2021 med en justering af kriterierne 

for puljen. 

 
Næste store fase af velfærdsplanen er baseret på skoledistrikter. Der er 500 
mio. kr. til renovering af skoler og 125 mio. kroner til lokalområder i alt 625 
mio. kroner. Det er meningen at alle byens kommuneskoler skal være 
lokalområdernes (herunder idrætsforeningernes) omdrejningspunkt og center 
for lokalområdernes aktiviteter, altså langt mere end i dag, hvor de fortrinsvis 
bruges til undervisning. Første runde med skoler starter allerede i foråret 
2021 og fortsætter i 2022 og 2023. 
Kriterierne for rækkefølgen er blandt andet vedligeholdelses-behov og 
spredning geografisk og mellem store og små skoledistrikter. 
 
Folkeoplysningsudvalgets møder, der grundet COVID 19 for det meste har 
været online, har i 2020 været gode og konstruktive, specielt i den situation 
vore folkeoplysende foreninger og aftenskolerne er sat i, grundet nedlukning.  
Den tætte kontakt i udvalget med rådmanden for bordenden, med SIKO´ s 
formand som næstformand i udvalget (valgt 28.4.2020) og med Dorte Nielsen 
og Martin Petersen med til alle møder har i den grad gjort det nemt at træffe 
vigtige beslutninger grundet COVID 19. 
Folkeoplysningsudvalget har besluttet at bakke op om retningslinjer for 
rygning på boldbanearealer og andre kommunale udendørs anlæg (også 
godkendt af SIKO og DBU Fyn), som blandt andet går på anbefalinger og 
henstillinger- og ikke på direkte forbud, som ville have været alt for svært at 
håndhæve for foreningerne. 
Folkeoplysningsudvalget har herudover beskæftiget sig med følgende 
dagsordener: 
 

• Forslag til Anlægsprioritering 2021 
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• Ekstraordinært møde om afstandtagen fra at hele foreningslivet i 

Odense skal være med til, med yderligere besparelser, at finansiere en 

styrkelse af foreningslivet i forbindelse med Vollsmose planen. 

• Vedtagelse af den reviderede Fritidspolitik 2021-2025 

• Konsekvenser for foreninger, når der ikke mere er livreddere fra 

Svømmevæsenet til stede ved foreningssvømning om aftenen. 

• I et samarbejde mellem SIKO, BUS har DOF Paarup Aftenskole søgt og 

fra Udviklingspuljen fået 74000 kr. til ”Kurser i konflikthåndtering”. 

Formålet med projektet er gennem kurser at give trænere, ledere og 

undervisere redskaber til at håndtere konfliktsituationer. De oplever et 

stigende antal deltagere med psykiske udfordringer, der er årsag til 

konflikter, de ikke føler sig rustet til at tackle 

• Der er etableret et samarbejde mellem SIKO, Koordinationsudvalget for 

Odense Idrætspark og Folkeoplysningsudvalget. Formålet med 

samarbejdet er at tage en fælles strategisk tilgang til arbejdet med at 

udvikle fritidsrammer og -faciliteter i Odense Kommune, herunder 

specielt påvirkning af det politiske system. 

På Folkeoplysningsudvalgsmødet i december 2020 var der rekord mange 
ansøgninger: 52 stk. på i alt 8.365.217 kr. og der var 3.867.000 kr. at dele ud 
af: 
 
Principperne for at opnå tilskud er: 
 
01. Der ydes maksimalt tilskud til det dobbelte af det beløb, som foreningen 
selv indskyder i projektet (max. 2/3 af udgiften). 
 
02. Foreningen kan værdisætte eget arbejde. 
 
03. Optagelse af lån (ikke i bygningen) kan medregnes som eget tilskud i 
projektet. 
 
04. Det er en forudsætning for tilskud, at arbejdet ikke er påbegyndt, før 
tilskuddet er bevilget. 
 
Der opstilles en række kriterier til brug for prioritering af 
ansøgningerne: 
 
01. Nødvendig/uopsættelig vedligeholdelse. 
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02. Øvrig/nødvendig vedligeholdelse. 
 
03. Optimering/energiforbedring af eksisterende anlæg. 
 
04. Foreninger, der har modtaget 2:1 tilskud indenfor de sidste par år. 
 
05. Nye projekter og/eller tiltag, der er meget dyre ift. puljens ramme. 
 
De odenseanske idrætsforeninger opnåede et samlet tilskudsbeløb på kr.: 
3.572.022. 
Der er således ikke meget tvivl om, at den 5-årige forhøjelse af 2:1 puljen 
med 2 mio. kr. fra og med 2022 til og med 2026 er en kærkommen hjælp til at 
dække et behov der p.t er dobbelt så stor, som det beløb, puljen p.t. er på. 
 

Øvrige arbejdsområder i SIKO. 
 
Bestyrelsesarbejdet. 
 
Der har været afholdt 9 bestyrelsesmøder. 
I 2020 har vi effektiviseret møderne, så de i langt højere grad får status som 
møder, hvor der fokuseres på at der skal være tid til at drøfte og træffe de 
rigtige beslutninger. Informationerne fra formand og sekretariat sendes derfor 
ud inden mødet. Dette arbejde fortsætter i 2021. 
 

Nyhedsbreve. 
 
Der er udsendt 30 nyhedsbreve. Nyhedsbrevene har først og fremmest 
bestået af vores idrætspolitiske markeringer i forhold til Odense Kommune og 
aktuelle idrætspolitiske tilkendegivelser. I flere tilfælde har Nyhedsbrevene 
indeholdt et aktuelt debatindlæg, som også har været bragt i Fyens 
Stiftstidende. Disse virkemidler bruges dermed bevidst som en synliggørelse 
af vores holdninger. Vi får tilkendegivelser både fra politikere og 
medlemsforeninger, der viser at synspunkterne bliver læst og hørt. 
Nyhedsbrevene har desuden indeholdt informationer om møder, mærkedage 
og arrangementer af interesse for medlemsforeningerne. 
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Medieudvalget v. Max Pedersen. 
 
I Medieudvalget har vi arbejdet med flg.: 
 

Hjemmesiden. 

Der har været 31 Indlæg på hjemmeside i 2020. Flytning af 
repræsentantskabsmøde i flere omgange, har bidraget godt til antallet af 
indlæg.  

Fanen “til Foreninger”. 

Listen med 34 stk. nyhedsbreve for året 2020, er opdateret kan ses 
hjemmesiden. 

Som en nyhed er der oprettet en side med Tidligere Årets Frivillige 
Idrætsleder. Siden oplyser om hvem der er Årets Frivillige Idrætsleder i 
Odense. Ved Sportslørdag udnævnes også Årets Frivillige Idrætsleder, men 
denne titel gælder for hele Fyn og markeres ved et opslag. 

Fanen “Beretning og regnskab”: 

Foruden den skriftlige beretning, regnskab og budget, er der nu også lagt link 
til referat fra repræsentantskabsmøder. 

Fanen “Foreningsværkstedet”: 

Der er tilføjet en ny side med adgang til en fondsdatabase som Odense 
kommune har købt adgang til, for alle foreninger i kommunen.  

Plan for fremtiden: 

Det er fra flere sider påvist at de fleste personer ser deres opdateringer på 
smartphone eller tablet. Det er et ønske at hjemmesiden bliver tilpasset dette. 

Facebook. 

SIKO Odense: 

SIKO´S profil virker som vores markedsplads hvor der er mange forskellige 
opslag fra idrætslivet. Det varmer når der er fødselsdagshilsner og opbakning 
til vores indslag. 
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Der bliver også her lagt opslag fra vores samarbejdspartnere og hvor der er 
mulighed for en bred debat. Det er her vi viderebringer nyheder for vores 
samarbejdspartnere såfremt det kan have vores medlemsforeningers 
interesse. 

Der er 211 tilmeldt som venner til profilen. 

SIKO NEWS. 

Vores nyhedsgruppe som betragtes som “Klubhuset”, hvor der udgives 
nyheder omkring SIKO´S virke og resultater fra diverse møder og indsatser. 
Her er kommentarer ofte uddybende spørgsmål eller tilføjelse af ekstra viden. 

Der er 147 deltagere i SIKO NEWS gruppen. 

Plan for fremtiden: 

Det er et mål at SIKO NEWS gruppen skal have mindst lige så mange 
medlemmer som SIKO har medlemsforeninger. Mange foreninger har kun 
Facebook som daglig nyhedsmedie. 

At opslag opnår en kvalitet der får læserne til at dele mere. 
 

Medie- & Foreningskonsulentudvalget v. Pernille Egdal. 
 
Medie- & Foreningskonsulentudvalget består af 2 stammer: 
 
Foreningskonsulenterne, hvis ansvar bl.a. er at tage sig af 
medlemshenvendelser og supportere medlemsforeningerne, hvis der er 
udfordringer eller projekter, hvor man har behov for sparring.  
I praksis løses de fleste opgaver af sekretariatet med Preben Rasmussen i 
spidsen og formanden, Henrik Schmidt. Foreningskonsulenternes har også 
arbejdet på at kunne etablere relevante ERFAgrupper eller oplæg, hvor 
erfaringer og nytiltag kan drøftes og/eller informeres om. Dette har dog i 2020 
ikke været muligt p.g.a. den aktuelle Coronasituation. Endelig har vi arbejdet 
på en plan for, hvordan vi for de nye foreninger til at blive SIKO-medlemmer. 
Mere om det i 2021. 
 
Medieudvalget, som tager sig af SIKO´S hjemmeside, facebooksider, 
Nyhedsbreve, PR-materiale samt Kommunikation. 
Vi har i hele 2020 i Medie- & Foreningskonsulentudvalget arbejdet på at 
redefinere udvalget rolle og samtidig sikre, at Medieudvalget når bedre ud til 
organisationens medlemmer med mest muligt relevant stof. Som vi nævnte 
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på repræsentantskabsmødet i 2020, ønsker vi at få en større dialog med 
medlemmerne og sikre, at den relevante information når til 
medlemsforeningerne af de rigtige kanaler. En af udvalgets formål er at sikre, 
at medlemmerne kender de muligheder, man har ved at være SIKO-medlem. 
Vi modtager stadig gerne input fra jer. Endelig ønsker vi generelt at nå ud til 
”næste led” - ledere, frivillige og medlemsforeningernes medlemmer, således 
det ikke kun er medlemsforeningernes formænd eller kontaktperson, der 
kender til SIKOS arbejde. Konkret betyder det: 
 

• flere nyhedsbreve til flere modtagere af nyhedsbrevene og flere, der 

åbner og læser dem. 

• flere Foreningsbesøg, - f.eks. vil SIKO gerne komme ud og holde et kort 

oplæg til et bestyrelsesmøde. 

• flere ”facebookvenner” og følgere af facebookgruppen SIKO-news     

• mere debat på Facebook. 

• flere succesfulde besøg på SIKO´S hjemmeside (opdatering af 

hjemmeside). 

Ovenstående kan måles og i 2020 har man holdt godt øje med tallene og vil i 
den kommende periode igangsætte flere tiltag for at øge interessen for SIKO 
samt øge udbredelsen af SIKO´S arbejde.  
Nyhedsbrevenes indhold og udsendelse står sekretariatsleder, Preben 
Rasmussen, SIKO-formand Henrik Schmidt og bestyrelses- og 
udvalgsmedlem Max Pedersen for.  
Hjemmesidens opsætning og opdatering er det ligeledes Max Pedersen, der 
står for og han har også i 2020 gjort en stor og prisværdig indsats. Vi arbejder 
i udvalget videre på at levere en funktionel og brugervenlig hjemmeside med 
de relevante og opdaterede informationer. 
Internt i SIKO ønsker udvalget at præge det materiale, der sendes ud fra 
SIKO ved bl.a. at præsentere en designmanual for bestyrelsen. Dette 
forventes at ske medio 2021, så vi forhåbentlig kan sikre et mere ensartet 
udtryk. Dette arbejde startede ligeledes i 2020. 
Overordnet kan man sige om udvalgets arbejde, at det har været forbundet 
med en del udfordringer, da det dels har været skåret ned på de fysiske 
møder og dels at vi fokus har været meget på den verserende 
Coronasituation – også ude i medlemsklubberne.  
Vi ser frem til atter at får normale tilstande, forhåbentlig inden alt for længe, 
så vi kan genoptage de fysiske møder og arbejde på udvalgets formål. At 
bidrage til at skabe bedre synlighed om SIKO´S arbejde. 
Desuden byder vi input og feedback fra samarbejdspartnere og medlemmer 
meget velkomne. 
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Kursusudvalget. 
 
Idrætsprojektet ”Idræt og sundhed” har også været ramt af COVID 
restriktionerne. I lange perioder har kursisterne ikke kunnet komme på 
skolen. 
Lærergruppen har derfor taget initiativ til en række andre tiltag: 
 

• Telefonisk kontakt til eleverne. 

• Individuelle fysiske aktiviteter i elevernes nærområde. 

• Vandreture for hver enkelt elev. 

• Tæt kontakt til bostederne. 
 

I de perioder, hvor eleverne har kunnet komme på skolen, har der været 
fokus på fysisk aktivitet med fodbold som overordnet ramme suppleret med 
undervisning i ernæring og livsstil. 
Vi har en mindre elevgruppe med store udfordringer i forhold til fysisk og 
mental sundhed. Skolen udgør en stabil og tryg base for elevernes hverdag. 
Derfor har 2020 budt på massive udfordringer, idet dagligdagen er blevet 
brudt op. Vi har tacklet det med en individorienteret indsats, hvor der har 
været tæt kontakt til den enkelte elev.  
Projektet fortsætter i 2021. 
 

Idrætspuljen. 
 
Aktivitetsniveauet i Idrætspuljen blev også ramt af COVID, idet både skoler 
og foreninger var mere eller mindre lukket ned i lange perioder. 
De årlige forårsfestivaler blev alle aflyst. 
På trods af nedlukningerne blev der imidlertid gennemført en række 
tilfredsstillende forløb. 
Flg. foreninger stod for idrætsundervisningen i forløb af kortere eller længere 
varighed: Odense Atletik, Cykling Odense, Odense Sportscentrum, Rugby 
Club Odense, OIK/OSK, Børnebasket Odense, Dalumgård Rideklub, Bolbro 
GIF, håndbold, Bolbro GIF, badminton, VK KONO, Vollsmose Taekwondo, 
OBBC, Fjordager IF, Børnebasket Odense og Dalum IF. 
Idrætspuljen ledes og koordineres af SIKO og Odense Kommune, By og 
Kultur. Samarbejdet kører fortrinligt og der arbejdes stadig ud fra 
kommissoriet, der er vedtaget af By og Kulturudvalget. Sekretariatet 
tilstræber en hurtig og effektiv sagsbehandling, således at foreninger og 
skoler kan komme hurtigt i gang med de ønskede forløb. 
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På grund af restriktionerne blev der et restbeløb på kontoen til Idrætspuljen. 
Restmidlerne indgik i den ekstraordinære kommunale Corona hjælpepulje til 
foreninger og aftenskoler i Odense. 
Puljen fortsætter i 2021. Her vil der blive fokus på at optimere betingelserne 
for at skoler og foreninger kan igangsætte forløb i Idrætspuljens regi. Vi vil 
gøre det endnu lettere for samarbejdspartnerne at få skabt den nødvendige 
kontakt mellem de relevante personer fra foreninger og skoler. Der vil blive 
arbejdet på en selvstændig hjemmeside hvor alle informationer bliver samlet. 
 

De selvejende haller v. Henrik Schmidt. 
 
Det har ikke været nemt at afholde de 2 årlige netværksmøder med de 
selvejende haller, F&F og SIKO. Det første i foråret 2020 måtte helt aflyses, 
grundet 1. udbrud af COVID-19. Det andet møde var planlagt til 7. december 
2020 i FKS -hallen med hovedtema: hvad gør vi i hallerne med de svigtende 
indtægter grundet COVID-19? 
Det fysiske møde måtte aflyses, og i stedet blev det til et online møde med de 
mest akutte sager: 
 

• Regeringens hjælpepakker, som har kørt igennem år 2020, fortsætter i 

2021- i det omfang, der er ændringer i forudsætningerne, så mailer F&F 

om det til hallerne 

• Om der kan forventes hjælp og støtte til rengøringen i de Selvejende 

haller efter brug af skolerne:  Fritidschef Rune Bille og F & F er i 

løbende dialog med skoleafdelingen og hallerne om dette 

• Problematikken om nedgang på timetal/hal tid fra de Folkeoplysende 

foreninger. Foreningerne skal fastholde deres tider, da F &F giver 

tilskud til hallejen, selv om timerne ikke bliver afviklet- så hallerne 

opfordres til at henvende sig til Vivian, hvis der er afbookninger af tider 

fra foreningerne, for så skal tilskuddet til deres halleje reguleres. 

Søren Aamann fra Odense Bowlinghal er på SIKO´ s 
repræsentantskabsmøde blevet de Selvejende Hallers faste repræsentant i 
SIKO´ s bestyrelse efter Arne Andersen, som på bedste vis i en årrække har 
repræsenteret hallerne.  
 
 
 

Samarbejde med organisationer v. Henrik Schmidt. 
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SIKO er som bekendt Odenses Idrætsråd under Danmarks Idrætsforbund 
(DIF). Vi er et af Idrætsrådene i Region SYD, hvor vi deltager i det årlige 
regionsmøde eller konference, som er et rigtigt godt forum for 
erfaringsudveksling. Her vælges ligeledes regionsrepræsentanten, som kan 
deltage i DIF´s årsmøder, dog uden stemmeret. Det har i nogle år været Ole 
Hansen fra Idrætsrådet i Nyborg, som på bedste vis har repræsenteret 
Region SYD hos DIF. 
27. februar 2020 var det seneste DIF netværks- og valgmøde med følgende 
emner: 
 

• DIF´s politiske program 2021 til 2024 

• Status på Bevæg Dig For Livet 

• Negative renter og dyre gebyrer 

• Kassererskift/hvidvask 

• Evaluering i 2021 af puljerne og udlodningsloven 

• Januar 2021 kommer DIF med en politisk værktøjskasse før KV 21 

  
SIKO har fra sommeren 2020 haft et stort samarbejde med DGI FYN, FI, 
Firmaidræt Odense, Fyens Håndboldforbund, Fritid & Folkeoplysning (Rune 
Bille) og SDU om FIBBL undersøgelsen: Idræts-og Foreningsaktive børn og 
Unge i Odense Kommune, hvor det viser sig at et sted mellem 40 og 50 % af 
børn og unge under 18 ikke er medlem af en idrætsforening i Odense 
Kommune. Det er der kommet en interessant rapport ud af, som der nu 
arbejdes videre med af SIKO, DGI Fyn, FI og Firmaidræt Odense, hvor der 
lægges op til et samarbejde om valgmøder med mere op til KV 21. 

 
Koordinationsudvalget for Odense Idrætspark v. Henrik 
Schmidt. 
 
I 2020 har Koordinationsudvalget for Odense Idrætspark (KIO)været igennem 
en yderst nyttig og god proces: 
KIO er, efter i 2019 at have overvejet Kommunal contra Selvejende styreform, 
kommet til den konklusion, at vi fortsætter med kommunal styreform, men går 
efter at få mere indflydelse på alle de afgørelser, der politisk og administrativt 
træffes angående Odense Idrætspark. 
KIO ´s rolle er blevet nydefineret. KIO ønsker at gå fra at være et 
”efterretningsudvalg” med meget lille indflydelse på de sager, der træffes 
afgørelse om vedr. Odense Idrætspark til at være et udvalg, der søger 
indflydelse på de administrative og politiske beslutningsprocesser. 
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En vigtig milepæl for at nå dette mål er det i slutningen af 2020 vedtagne 
samarbejde mellem SIKO, KIO og FOU om at tage en fælles strategisk 
tilgang til arbejdet med at udvikle fritidsrammer og- faciliteter i Odense 
Kommune, herunder specielt påvirkning af det politiske system. 

 
Tid til alle. 
 
I samarbejde med beskæftigelsesafdelingen Odense Kommune har vi ledet 
projektet ”Tid til alle”, hvor vi hjælper unge ledige med at komme ud i 
foreningerne. 
Projektet har, som alt andet, været ramt af COVID, idet foreninger og 
kommune har været lukket ned i lange perioder. 
På trods af dette har vi igangsat nogle få forløb. Firmaidræt Odense, ØB og 
Dalumgård Rideklub har deltaget. De unge har i alle forløb opnået et 
tilfredsstillende udbytte af forløbet. 
Projektet fortsætter i 2021. 
 

Ældreidrættens Hus (ÆIH). 
 
Aktiviteterne i ÆIH har i høj grad været præget af COVID. I mange måneder 
har vi ikke kunnet gennemføre undervisningen, dels på grund af 
forsamlingsforbuddet, dels på grund af forbuddet mod indendørs idræt. 
Vi har imidlertid iværksat en lang række alternative tilrettelæggelsesformer: 

• Livetræning på Facebook 

• Udendørs træning med max. antal deltagere 

• Udlevering af træningsprogrammer. 

• Personlig kontakt til medlemmerne 
 
Vores medlemmers loyalitet har været meget tilfredsstillende. Desværre 
blev vi alligevel ramt af et vist kontingenttab. Heldigvis er vi blevet tilgodeset 
af idrættens hjælpepakker. 
 

Årets frivillige idrætsleder.  
 
Årets frivillige idrætsleder blev Viktor Buch fra DHV Odense Volley, der på 
få år har udviklet klubben på en meget positiv måde, således at klubben nu 
  tæller over 200 aktive medlemmer. 

  En særdeles fortjent hæder til denne dynamiske formand. 
  Vi ser frem til at hylde Viktor Buch på repræsentantskabsmødet. 
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Foreningsværkstedet (FV).  
 
Foreningsværkstedet har åbent den første tirsdag i hver måned fra 16.30-
18.30. Her kan foreningslederne få hjælp til regnskab, fundraising og 
administration. Med over 200 foreningshenvendelser til værkstedet i 2020 må 
behovet for værkstedet siges at være fuldt dokumenteret. 
SIKO samarbejder med Fritidsafdelingen, Odense Kommune om dette. Vi er 
meget glade for samarbejdet og særdeles stolte over den succes værkstedet 
har fået. Konkret hjælp til vores foreninger, det er også en vigtig del af vores 
arbejde. 
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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. 

• Konkrete 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 haft et fortrinligt og udbytterigt samarbejde. 

I Foreningsværkstedet 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. 

 

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  



 15 

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 2019. 

 

Vi har et velfungerende samarbejde med Fynske Idrætsforbund i forbindelse 

med ”Sportslørdag”. 

 

Vi har haft et velfungerende samarbejde med DGI, Fynske Idrætsforbund, 

Dansk Skoleidræt, Odense Kommune og SDU i forbindelse med 

workshoppen om de odenseanske børn og unges foreningsdeltagelse. 

SIKO Fonden. 
 

I 2020 har vi haft 11 foreninger, der betaler tilbage på et lån fra SIKO-fonden. 
Afdragene på de rentefrie lån betales rettidigt. 
Der har ikke været nye ansøgninger til fonden. 
 

Repræsentantskabsmødet. 
 
Efter flere flytninger på grund af COVID fik vi endelig afholdt vores 
repræsentantskabsmøde medio november. 
Der var, situationen taget i betragtning, et tilfredsstillende fremmøde. 
Der blev valgt flg. nye bestyrelsesmedlemmer: Andreas Kjeldsen, Bent 
Juhler, Niels Peter Knudsen, William Bond og Michael Dahl-Lassen. 
 
Der var især fokus på vores økonomi. Bestyrelsen tog bemærkningerne til 
efterretning.  


