Beretning 2021
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B 1909, Gillestedvej 12, 5240 Odense NØ.
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Indledning.
2021 blev desværre et år, der også på idrætsområdet vil blive husket for
restriktionerne afledt af covid epidemien. Vores foreninger var lukket ned i
store perioder og epidemien har haft en stor indflydelse på foreningernes
udfordringer.
I SIKO har vi imidlertid opretholdt et højt aktivitetsniveau. I denne beretning
vil vi beskrive og vurdere vores aktivitetsområder.
Det idrætspolitiske område v. Henrik Schmidt.
Et SIKO-år forløber idrætspolitisk typisk således, at man i de første 3 måneder
evaluerer året før, og de resultater, der er kommet ud af vores idrætspolitiske
indsats. Evalueringen kommer til udtryk i både den skriftlige beretning og i den
mundtlige beretning, hvor udvalgte emner og temaer lægger op til drøftelse på
repræsentantskabsmødet, som ligger i slutningen af marts.
I 2021 skulle vi, grundet Covid-19, helt hen til 2. september, før vi kunne
holde repræsentantskabsmødet. På det tidspunkt havde vi afsluttet vore
idrætspolitiske forhandlinger med partierne, som vi traditionen tro afholder
hvert år i august, og forude ventede de politiske forhandlinger om budget
2022, og en kommunal valgkamp.
I de politiske møder i august havde SIKO fokus på følgende.
Stor ros til all byrådets politikere for velfærdens fundament som betyder:
1.
2.
3.
4.

Renovering af udvalgte idrætsfaciliteter.
Etablering/renovering af kunstgræsbaner.
Forhøjelse af 2:1 puljen.
Midler til skoler/lokalområder giver mulighed for modernisering af
idrætsfaciliteter.
5. De øvrige midler til ældreområdet og daginstitutioner kan indeholde
muligheder for idrætsforeninger.
På baggrund af SIKOS fremlagte 10 års plan, afstemt med alle de
ønsker, der ligger fra byens idrætsforeninger på renovering/nybygning af
anlæg i Odense Kommunes/SIKOS database, og afstemt med
Folkeoplysningsudvalgets og Koordinationsudvalget for Odense
Idrætsparks ønsker, besluttede SIKO sig for primært at argumentere for,
at Sct. Jørgens Hallen skulle have mulighed for at komme i mål med sit
projekt, idet der til budget 2021 var bevilget 15.5 mio. kroner, uden at
det på et år havde været muligt at komme i mål med fundraising.
Herudover var der følgende ønsker til puljer, administreret af SIKO til
gavn for alle idrætsforeninger i Odense:
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1. Ny pulje til kompetenceudvikling til idrætsforeningerne på 1mio.kr. årligt
2. Forhøjelse af idrætspuljen med 1mio.kr. årligt (til 3 mio.kr) til en forøget
indsats for børn og unges foreningsdeltagelse.
3. Fastholdelse/forøgelse af Sundhedspuljen, der det første år (2021) har
været på 500000 kr., blandt andet til styrkelse af sammenholdet i
foreningerne.
4. Afbureaukratisering af Bydelspuljen, herunder fjernelse af reglen om at
der ikke kan gives kommunalt tilskud fra en anden pulje, når der er givet
tilskud fra Bydelspuljen. Desuden ønske en ændring af metoderne i
kommunikationen med ansøgerne i forhold til øget fokus på at eliminere
faldgruber i ansøgningen.
Grundlæggende kan SIKO og det Odenseanske idrætsliv være særdeles tilfreds
med budget 2022:
•
•

•

Sct. Jørgen hallen fik yderligere 18 mio.kr. i 2022/2023, således at der
nu er finansiering til at opføre en hal, der er forberedt til en evt. senere
1. sal og med tilhørende omklædningsfaciliteter
VIGIGT: forligspartierne ”er opmærksomme på, at der generelt er en
stor og stigende efterspørgsel efter nye idrætsfaciliteter i Odense
Kommune. Odense Kommune har igangsat forsøg med varmefølsomme
kameraer til at kortlægge, hvornår kommunens idrætshaller anvendes.
Formålet et at undersøge, om de eksisterende bygninger kan udnyttes
bedre, og om der kan frigives hal tid, som kommunes idrætsudøvere kan
få glæde af. By- og Kulturforvaltningen præsenterer resultaterne fra den
igangværende kortlægning for By- og Kulturforvaltningen i løbet af
foråret 2022, med henblik på, at eventuelle nye tiltag kan indgå i
udvalgets budgetbidrag til budget 2023”. Dette er den første klare accept
af, at der er øget behov for idrætsfaciliteter i Odense. SIKO er i tæt
dialog med forvaltningen om denne proces
SIKO har fået administrationen af en ny pulje til uddannelse af leder og
frivillige i det Odenseanske idrætsliv på 1. mill.kr. per år i
2022/2023/2024.
I samarbejde med DGI Fyn og Fynske Idrætsforbund holdt SIKO et
velbesøgt idrætspolitisk vælgermøde den 28. september 2021 hos Energi
Fyn. Konklusionerne på en til tider meget livlig debat var:

•

•

Der er bred enighed blandt politikerne, at der er kæmpe behov for en
massiv indsats i forhold til nyetablering, modernisering og renovering af
idrætsfaciliteter i Odense. Som redskab til realisering af dette behov skal
der udarbejdes en udviklingsplan. Idrætsorganisationerne arbejder
sammen med kommunen om dette. Derefter skal der forhandles politisk,
hvordan man finder midlerne til realisering af planen
Når 40 % af børn og unge ikke er medlemmer af en idrætsforening i
Odense, er tallet i høj grad præget af den massivt manglende
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•
•

•
•

foreningsdeltagelse i de udsatte boligområder (hvor op til 80-90 % ikke
deltager). Her skal der gøres en indsats, men hvilke metoder skal
anvendes? Alle interessenter skal reflektere og have dialog om dette
Der bør iværksætte en gennemgribende afbureaukratisering af alle
relevante områder, hvor idrætsforeningerne agerer. Det skal gøres
nemmere at være frivillig leder.
Den nye kursuspulje til trænere instruktører og ledere bør udvides, så
der kan etableres den nødvendige kompetenceudvikling også i forhold til
behovet for rekruttering af nye frivillige ledere (dette ER nu en
mulighed!)
Der bør etableres et idrætspolitisk forum i Odense, hvor alle
interessenter kan drøfte visioner for idrætsudviklingen i Odense
Både de lokale politikere, idrætsforeningerne og SIKO bør være aktive i
forhold til indholdet af den kommende revision af udlodningsloven i
2022: Lokale idrætssammenslutninger bør tilgodese i denne

Det er de 3 organisationers helt klare mål i 2022 at følge op på de løfter, som
politikerne kom med på valgmødet.
Planen er i løbet af foråret 2022 at holde møder med de 2 nye konservative
rådmænd Søren Windel (By- & Kultur) og Tommy Hummelmose
(Sundhedsforvaltningen) og med Susanne Crawley (Børn- og Unge).
I forbindelse med udrulningen af velfærdens fundament i alle lokalområder i
Odense er de 3 organisationer ligeledes gået sammen om, forud for hvert
møde mellem interessenter i et lokalområde, at motivere lokalområdets
idrætsforeninger til at deltage i møderne og gøre deres indflydelse gældende
for at få andel i de midler, der er afsat det pågældende område.
Arbejdet i Folkeoplysningsudvalget v. Henrik Schmidt.
I Folkeoplysningsudvalget har vi i hele 2021, ligesom i SIKO, fulgt udviklingen
under COVID-19 i foreningslivet. Heldigvis er mange foreninger blevet hjulpet
af de mange hjælpepakker, og de fleste medlemmer har valgt at holde fast og
har betalt kontingent til deres forening.
I henhold til det aftalte samarbejde mellem SIKO, Folke-oplysningsudvalget og
Koordinationsudvalget i Odense Idrætspark blev
Folkeoplysningsudvalgets/Koordinationsudvalgets anlægsprioritering taget med
i SIKO´ s drøftelse med politikerne i august måned, således at man fik alle
anlægsønsker til budget 2022 samlet frem til politikerne!
Af andre emner og fælles problemer, der har været drøftet i
Folkeoplysningsudvalget i 2021 har været: konflikthåndtering, som der er
blevet afholdt kurser i arrangeret af Pårup Aftenskole, baseret på midler fra
Udviklingspuljen.
Så har der været stort fokus på GDPR og hvidvaskregler der betyder, at det
tager minimum 3 måneder at skifte en kasserer i en forening.
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Kriterierne for 2:1 puljen har været oppe til revision i et underudvalg til
Folkeoplysningsudvalget, uden at de er blevet revideret i væsentlig grad.
På Folkeoplysningsudvalgets møde, 16. december 2021 blev 2:1 puljen fordelt
således:
Forening
01) Agedrup Bullerup Boldklub

Udgift

Ansøgt beløb

77.500

51.667

1.200.000

200.000

227.350

151.567

27.000

15.000

598.405

398.937

45.000

30.000

756.250

450.000

107.125

71.417

298.750

199.167

110.798

73.865

142.000

94.667

90.919

60.613

229.568

153.045

98.950

65.967

121.250

80.833

350.000

233.333

39.820

26.547

664.000

224.661

284.037

189.358

40.991

27.327

65.625

43.750

02) Allesø GF, tennisafd.
03) Allesøhallen
04) Al-Najat Spejder Forening
05) Arcus
06) B67
07) Boldklubben Posten
08) Dalum Lystfiskerforening
09) Dalumgaard Rideklub
10) Dalumhallen
11) DDS 2. Odense Gruppe
12) DDS 5. Odense Sct. Georgs
Gruppe
13) DDS Lumby-Stige Gruppe
14) DUI Højstrup
16) FDF Odense 5. kreds
17) Fonden Odense Badmintonhal
19) Fruens Bøge Tennisklub
20) Fyens Motor Sport
21) Fyens Rideklub
22) Hunderup Pigespejdere
23) Kildemosens Boldklub
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24) KODOKAN Odense
93.000

62.000

18.270

12.180

237.500

130.000

1.223.750

774.750

284.987

189.991

221.234

147.489

43.125

28.750

202.685

135.123

42.406

28.271

28.500

19.000

3.296.250

750.275

42.557

28.371

47.237

31.491

83.750

55.833

88.600

59.067

56.625

37.750

78.827

52.551

51.225

34.150

25) Korup IF, tennisafd.
26) Marienlystcentret
28) Næsby Boldklub
29) Næsby IF, tennisafd.
30) Næsbyhallerne
31) Odense Body Building Club
32) Odense Boldklub, amatørafd.
33) Odense Giants Softball Klub
34) Odense Golfklub
35) Odense Kammeraternes
Sportsklub
37) Odense Muay Thai
38) Odense Q
39) Odense R/C Minirace
40) Odense Rideklub
41) Odense Skydecenter
43) Saiko Odense
44) Sanderum Rideklub
45) Skt. Klemens Badmintonklub
250.000
46) Tarup-Pårup IF, fodbold
60.000

40.000

270.000

180.000

174.375

116.250

48) Ubberud IF
49) Østre Boldklub

12.220.241 6.005.013
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Arbejdet i Koordinationsudvalget v. Henrik Schmidt.
I en COVID 19 tid har en del af møderne været holdt online, ligesom det har
været svært, for ikke at sige umuligt at afholde de møder, der skulle til for at
implementere den Samarbejdsaftale, der er indgået mellem
Folkeoplysningsudvalget (FOU), SIKO og Koordinationsudvalget (KIO) i 2020
og underskrevet i starten af 2021.
Med samarbejdsaftalen ønsker de 3 parter at tage en fælles strategisk tilgang
til arbejdet med udvikling af fritidsrammer-og faciliteter i Odense Kommune,
herunder specielt påvirkning af det politiske system.
Samarbejdsaftalen tager udgangspunkt i de fælles interessefelter, der er
imellem de tre enheder, og er ikke tænkt som første skridt i en fusion. Det er
en grundsten i samarbejdet, at vi tror på, at vi får størst indflydelse ved at
være flere aktører med de samme budskaber.
Rent praktisk fik vi i FOU og KIO sammenkædet de ønsker til anlægsbudget
2022, således at der forelå en samlet liste på de 2 udvalgs ønsker, som SIKO
så i august, sammen med de anlægsønsker, der fremgår af SIKO ´s 10
årsplan, blev præsenteret for samtlige politiske partier i Odense Byråd.
Øvrige arbejdsområder i SIKO.
Bestyrelsesarbejdet.
I 2021 har der været afholdt 9 bestyrelsesmøder. Møderne har været
tilrettelagt således at alle får mulighed for at komme til orde og således at
vægten kommer til at ligge på de aktuelle problemområder og
løsningsmuligheder i forhold til disse. De idrætspolitiske drøftelser har haft høj
prioritet, hvilket har kvalificeret vores indsats på dette område, idet de enkelte
bestyrelsesmedlemmers erfaringer og problemfelter fra netop deres klub, i høj
grad nuancerer de idrætspolitiske holdninger og strategier.
Medieudvalget v. Max Pedersen.
Udsendte nyheder:
Listen med modtagere af vores Nyhedsbrev ligger på ca. 213 tilmeldte.
Der er udsendt 33 nyhedsbreve og 2 synspunkt udgivelser. Ca. 45 % af
modtagerne, åbner nyhedsbrevene. Dog bliver Nyhedsbrevene om
repræsentantskabsmøde regnskab og beretning, bliver åbnet af 94%.
Hjemmeside: Der har været 29 nyhedsopslag. Opslagene afspejler i høj grad
de udgivne Nyhedsbreve. Der har på forsiden været faste opslag med Årets
Idrætsleder, både for Odense og for Fyn.
Facebookprofilen SIKO Odense har nu ca. 218 venner. Der har været ca. 14
opslag med baggrund i SIKOS anliggender. Opslag foranlediget af
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samarbejdspartnere tæller, Aras Khan med 2 opslag og samme har Maria
Brumvig. Vi har agiteret for foreningsværkstedet og Pårup aftenskole, som
tilbød kurser i konflikthåndtering.
SIKO NEWS: 160 medlemmer. 39 opslag i løbet af året. Desværre var en del
omkring flytning af repræsentantskabsmøde grundet Corona. Siko News er
mest en gentagelse af udsendte Nyhedsbreve, dog er der ofte kommentarer
fra medlemmerne som kan give anledning til uddybning eller debat.
Idrætspuljen.
Flg. foreninger har modtaget tilskud til samarbejdsforløb med odenseanske
skoler: Odense Atletik, Cykling Odense, Dalumgård Rideklub, Odense
Sportscentrum, Næsby Boldklub, Bolbro GIF håndbold og badminton, Disc
Flyers, Næsby IF Padel, OKS, Rugby Club Odense, Odense Eventyr Golf,
Odense Giants Softball, Korup If, bordtennis, Børnebasket Odense, DHG,
badminton, Søhus badminton og Blommenslyst Golfklub.
Der har været tale om forløb af varierende længde idet puljen netop prioriterer
bredde og variation, både i forhold til idræt, geografi og målgruppe.
Både Preben Rasmussen og Michael Johansen har været på en del besøg i
forløbene således at vi har kunnet vurdere indhold og effekt med egne øjne.
Det generelle indtryk er at der er en særdeles høj kvalitet i både indhold og
form. Det tilstræbes at forløbene appellerer både til de idrætsligt
velfungerende børn og til dem, der ikke er idrætsaktive i forvejen. I den
forbindelse har vi derfor også fokus på effekten i forhold til forløbenes
betydning for tiltrækningen af nye medlemmer i klubberne. Der er nu evidens
for at forløbene kan have en vis effekt i forhold til dette. En afgørende faktor
på dette område er helt klart instruktørkvalifikationerne og børnenes mulighed
for at dyrke det sociale samvær i forbindelse med idrætsudøvelsen.
Idrætspuljen fortsætter i 2022.
Dagskursus for voksne med særlige udfordringer.
Vores dagskursus benævnt ”Idræt og sundhed” har kørt i 2021, selv om covid
også her har haft stor indflydelse på aktivitetsniveauet. I lange perioder har
eleverne ikke kunnet komme på skolen. Vi har derfor været henvist til
individuelle forløb i og omkring elevernes bosted. Der har dog været tale om
nogle meget tilfredsstillende forløb for den enkelte elev, idet der kontinuerligt
har været tæt kontakt mellem lærer og elev.
Elevrekrutteringen er fortsat under pres, idet alle fynske kommuner fortsat
holder de potentielle elever hjemme i egne tilbud.
2022 bliver et afgørende år for projektet, idet vi skal have elevrekrutteringen
op på et tilfredsstillende niveau.
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De selvejende haller v. Søren Aahman.
Som ” nyvalgt ” formand for de selvejende haller i Odense Kommune er dette
min første beretning.
I 2020 har de fleste set / mødt Coronaens grimme ansigt og de følger, som
kom i forbindelse med en pandemi, en situation, som ingen havde set komme
og som følge heraf, skulle mange forsøge at navigere i en ny verden af regler,
begrænsninger og ikke mindst nedlukninger.
Dette blev for de flestes vedkommende desværre ikke meget bedre for året
2021, som igen bød på en lang nedlukning og som denne gang varede fra
januar til maj måned.
Der er og bliver trukket store veksler på ansatte og personale på mange
arbejdspladser og idrætsbranchen har bestemt ikke haft det nemmere end
andre.
Hver dag bliver der gjort alt, hvad der er muligt for at få tingene til at fungere
så normalt som muligt og selvom mange i idræts/sports haller får lov til at gå
på arbejde og der måske er tid til at få lavet nogle tiltrængte renoveringer og
forbedringer, så er tingene ikke normale, når man hver dag mangler sine
kunder / brugere / gæster, som plejer at give liv, larm og aktivitet i huset.
Odense kommune har heldigvis besluttet at holde hånden over hallerne, så
ingen modregnes i aktivitets tilskud, som følge af nedlukning og derved ingen
gæster i huset, så det giver heldigvis en vis form for indtægt, men mange
haller er også afhængige af de indtægter, som stammer fra brugerne i
dagligdagen, afholdelse af aktiviteter og større events og den manglende
indtægt gør rigtigt ondt.
Dette har for nogles vedkommende givet anledning til at tænke nye tanker,
komme på nye ideer, skabe nye rum for andre brugere og måske derigennem
skabe en ny og spændende fremtid, en fremtid som måske var planlagt
længere fremme, men som er blevet fremrykket af nød. Men der er ingen tvivl
om at området er hårdt ramt og at mange i årene frem, vil skulle arbejde
hårdt for at komme tilbage på fode igen.
I de selvejende haller lykkedes det i august 2021 at afholde et længe ventet
aftensmøde sammen med Odense Kommune, et møde med en masse gode
inputs, dialog, tanker og selvfølgeligt også bekymringer for fremtiden ovenpå
en lang nedlukning, hvor man for en dels aktiviteters vedkommende ikke var
nået i gang inden sommerferien og derfor havde man endnu ikke den reelle
oversigt over medlems afgang/tilgang.
Der har tidligere været stort pres på hallernes tider, faciliteter og
omklædningsrum og derfor er der i løbet af 2021 installeret kameraer i alle
haller, som skal være med til at redegøre for, om der er muligheder for en
bedre udnyttelse i nogle områder, når andre haller er pressede. Det bliver
spændende at følge disse konklusioner, som bygger på reelle observationer.
Året 2021 sluttede som det startede, nemlig med endnu en nedlukning, da DGI
og DIF på baggrund af udmeldinger fra regeringen, kom med en kraftig
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opfordring til, at fritidsområdet var solidariske og lukkede ned op mod jul og
indtil start januar 2022, En rigtig ærgerlig måde at slutte året af på.
Der er aftalt nyt møde i de selvejende haller i første kvartal af 2022.
Foreningskontakter v. Henrik Schmidt.
2021 har i lighed med tidligere år været rig på kontakter med foreninger om
meget forskellige problemstillinger og om projekter:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udrulningen af velfærdens fundament, hvor SIKOS formand, sammen
med Dorte Nielsen fra F&F, har siddet til online møder med alle de
fodboldklubber, som enten skal have deres kunstgræsbaner renoveret
eller skal have nye kunstgræsbaner.
Stjernen om Sct. Jørgens hallen: fra idrætshal til aktive fællesskaber.
Fjordager vedr. Fjordager Kulturhus, men også vedr. nødvendige
renoveringer af det bestående anlæg.
Sportscentrum (sammen med DGI Fyn og FI) for at finde et fremtidigt
stærkt økonomisk grundlag og nye potentielle medlemmer.
Fællesværket i Bellinge om helt nye idræts - og fritidsfaciliteter, grundet
en hastigt voksende befolkning(nybyggeri).
Frømandsklubben Neptun vedr. nyt Klubhus ved Odense Friluftsbad.
Højby S & G vedr. hal 3 og kunstgræsbane.
Firmaidræt Odense vedr. behov for fodboldbaner, når andre sportsgrene
er brugere af de samme arealer, og en tvist om fodboldmål, der blev løst
med SIKO på sidelinjen.
DHG Håndbold om Harpiksproblematikken, hvor det bliver sværere for
store håndboldklubber som Stjernen, DHG, Sanderum og Højby at finde
plads i andre idrætshaller, når der også er andre idrætter som brugere.
Fremtidig brug af arealet, der rummer Højbjergbanen.
Marienlyst vedr. fundraising til projekter på udendørsarealerne.

Samarbejde med organisationer v. Henrik Schmidt.
Udover det samarbejde med DGI og FI, der er berettet om under det
idrætspolitiske område, så har SIKO (som jo er Odense Idrætsråd under DIF)
og DIF haft de normale kontakter i dagligdagen om juridiske og andre
spørgsmål fra vore medlemsforeninger, og SIKO er løbende og på møder i
DIF´s region Syddanmark blevet orienteret om DIF´s overordnede politiske
syn på idrætslivet i Danmark.
Sportslørdag v. Bjarne Frimann.
Fynske Bank Sportslørdag blev en meget anderledes event end den vi kender
fra de foregående år. COVID-19 var også her årsagen til at vi måtte aflyse.
Vi indså allerede meget tidligt i processen at det kunne blive nødvendigt at se
på andre muligheder for at afholde Sports lørdag, hvis vi blev tvunget til at
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aflyse, og vi var så klar da det blev en realitet, og der var fuld opbakning fra
de 8 deltagende kommuner samt de forskellige partnere.
Ideen gik ud på at vi i samarbejde med AV-centret fik opsat et studie hvorfra
løjerne skulle styres. I ugerne op til dagen blev de sociale medier
tæppebombet med information omkring de indstillede, og på selve dagen blev
der bragt en buket blomster ud til alle indstillede.
For SIKOS vedkommende, som en af pris ejerne, blev processen igangsat som
vi plejer, men selve kåringen blev en smule anderledes, fordi den skulle foregå
i den kommune der havde vinderen.
Vinderen som Årets Frivillige Idrætsleder på Fyn blev Niels Kildelund, formand
for GOG Håndbold, og dermed Svendborg Kommune.
Selve kåringen foregik på Høje Bøge stadion i Svendborg i tæt samarbejde
med Bjarne Abildtrup fra Svendborg Kommune samt Borgmester Bo Hansen.
Til at dokumenterer det hele blev det filmet og live streamet så alle kunne
følge med.
Tid til alle.
Projektet har kørt i 2021 med nogle få meningsgivende forløb både for de unge
og foreningerne. Vi er dog fortsat udfordret på muligheden for at realisere
disse forløb, der først og fremmest er baseret på den enkelte unges mulighed
for og vilje til at komme i gang med en dagligdag, der indebærer nogle
fastlagte rutiner f.eks. i forhold til fremmøde i en forening.
De unges mentorer og projektet står for en målrettet indsats i forhold til
ressourcesvage unges mulighed for at komme videre i forhold til uddannelse
og arbejde.
Projektet fortsætter i 2022.
Sundhedspuljen.
For første gang i SIKOS historie lykkedes det at få en bevilling til etablering af
en Sundhedspulje, hvor idrætsforeningerne kunne søge tilskud til nye
initiativer indenfor sundhedsområdet. Flg. foreninger har fået tilskud:
Svømmeklubben FREM, Dalumgård Rideklub, Fjordager IF, DHG,
Sportscentrum, FC Odense, Bolbro GIF, Firmaidræt Odense, Fortuna Odense
Volley, Fynske idrætsforbund, Næsby Cykel Motion og Højby Håndbold. Den
samlede pulje på kr. 450.000 blev uddelt til fulde.
Den røde tråd i initiativerne er intentionen om at tiltrække og fastholde nye
deltagere i foreningsidrætten. Man etablerer nye aktivitetstilbud til nye
målgrupper og man forsøger at integrere disse i foreningsfællesskabet. Vi ser
nu frem til foreningernes evalueringer af indsatsen.
Vi har desuden søgt nye midler i den nye Sundhedsforvaltning til en
opretholdelse og udbygning af puljen.
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Ældreidrættens Hus (ÆIH).
ÆIH har opretholdt et højt aktivitetsniveau igennem hele 2021 på trods af
covid. Med næsten 100 ugentlige hold er ÆIH en væsentlig faktor i
vedligeholdelsestræningen og forebyggelsesindsatsen i Odense Kommune.
Også i forhold til tiltrækningen af idrætssvage borgere har ÆIH vist sin styrke i
2021, idet der er kommet en del nye deltagere på holdene. Her er der ofte tale
om borgere, der skal i gang igen efter en genoptræning eller som er ramt af
funktionsnedsættelser. Med vores alsidige og kompetente underviserkorps kan
vi tilbyde undervisning af disse på et højt idrætsfagligt niveau.
Også i forhold til borgere, der er ramt af demens i mere eller mindre grad har
vi udviklet tilbuddene, således at der er differentierede niveauer i forhold til de
enkelte deltagergruppers forudsætninger.
Økonomisk holdt vi snuden i vandet ikke mindst på grund af hjælpepakkerne,
som vi fik del af igennem DFIF, som vi er associeret medlem af.
Både på det administrative og politiske niveau i Odense Kommunes Ældre/
handicapforvaltning har man valgt at forlænge driftsaftalen med ÆIH for de
næste 4 år. Indholdet er stort set identisk med den gamle aftale.
Årets frivillige idrætsleder.
En enig bestyrelse valgte Christina Buch fra Neptun som Årets frivillige
idrætsleder. Yderligere begrundelse og hyldest sker på rep. mødet.
Foreningsværkstedet (FV).
Også i 2021 fortsatte vi samarbejdet med Odense Kommune i forhold til
Foreningsværkstedet, hvor alle godkendte foreninger kan få gratis hjælp. Man
kan enten møde op den første tirsdag i hver måned fra 16.30-18.30 eller man
kan kontakte medarbejderne på mail eller tlf. Over 200 foreninger benyttede
sig af tilbuddet i 2021. Der har været en god spredning i de områder
foreningerne har ønsket hjælp til.
Der kan være tale om hjælp til administrationssystemet Conventus, til
regnskab og bogføring og til fundraising.
Foreningsværkstedet kører videre i 2022, dog i nye fysiske rammer idet
medarbejderne nu er placeret i mødelokalet i indgang K i Odense kultur og
Idrætshus. Her er der fin adgang også for handicappede brugere.
SIKO Fonden.
I 2021 var der 1 låneansøgning. Firmaidræt Odense søgte et lån til finansiering
af en fitnesstilbygning til hallerne. Dette blev bevilget. 12 foreninger/haller er i
gang med tilbagebetalingen, som kører efter planen.
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Repræsentantskabsmødet.
I september fik vi endelig afviklet det årlige rep. møde med et tilfredsstillende
fremmøde og nogle gode debatskabende indlæg fra formand Henrik Schmidt
og Rådmand Christoffer Lilleholdt.
Øvrige samarbejdspartnere.
Først og fremmest er vi der for vores medlemsforeninger, dels igennem
bestyrelsen, dels igennem sekretariatet, som er tilgængeligt for henvendelser
stort set på alle tidspunkter.
Både bestyrelse og sekretariat modtager et stort antal henvendelser igennem
hele året. I en periode registrerede vi foreningskontakterne til sekretariatet. I
gennemsnit pr. måned har vi ca. 50 cases, hvor en forening kontakter
sekretariatet. Her er kontakterne til FV ikke medregnet.
Det drejer sig ofte om en af vores puljer, IP eller Sundhedspuljen.
Der kan også være tale om problemstillinger i forhold til Odense Kommune,
øvrige støttemuligheder, faciliteter, anlæg og nye projekter.
Endelig kan der også være juridiske emner, hvor en forening er havnet i en
konflikt. I de fleste tilfælde kan vi hjælpe her og nu eller vi kan vende tilbage
hurtigt med et korrekt svar. Tilgængelighed, respekt og professionalisme er
kodeordene for vores sagsbehandling.
Odense Kommune er en særdeles væsentlig samarbejdspartner.
Tak til Fritid og Folkeoplysning for en positiv, konstruktiv og kompetent
samarbejdsvilje.
Tak til Ældre/handicap for et tæt og fremadrettet samarbejde i forhold til
Ældreidrættens Hus og Idræt og Sundhed.
Tak til beskæftigelsesafdelingen for en vedholdende indsats i forhold til Tid til
alle.
Tak til børn/unge afdelingen for en god dialog om tilvejebringelse af øget
lighed i idrætsdeltagelsen og dermed i sundheden.
Sekretariatet.
På trods af covid har der været travlhed på sekretariatet. De forskellige
restriktioner har udfordret os på alle niveauer.
Vi har imidlertid valgt at opretholde aktivitetsniveauet netop for ikke at havne i
en tomgangsperiode, hvor det kunne være svært at genvinde det tabte
terræn.
Som det fremgår, ikke mindst af de idrætspolitiske resultater, har vi formået at
yde en tilfredsstillende indsats til fordel for vores medlemsforeninger.

