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Repræsentantskabsmøde mandag d. 16. marts 2015 hos Svendborg Kommune, indgang G på Ramsherred, mødelokale 5  på 2. sal.

Husk!

SIS-Repræsentantskabsmøde
mandag d. 16. marts kl. 18.00, 
hvor vi får besøg af borgme-
ster Lars Erik Hornemann og 
udvalgsformand Henrik Nielsen



Repræsentantskabsmødet og Idrætsfesten bliver til to 
arrangementer.

Svendborg Idræts Samvirke og Svendborg Kommune vil gerne 
sætte mere fokus på, og anerkendelse af det frivillige foreningsar-
bejde i kommunen.

Derfor vil vi indbyde foreningsledere og aktive til en idrætsfest, 
som udelukkende drejer sig om at anerkende det arbejde der ud-
føres i vore 120 idrætsforeninger. Der bliver underholdning og selv-
følgelig også plads til uddeling af idrætspriser.

Datoen er fastlagt til den 18. august i Rottefælden.
Der udsendes nærmere information når arrangementet er endeligt 
planlagt.

SIS’ repræsentantskabsmøde bliver afholdt den 16. marts 2015 
med bl.a. deltagelse af borgmester Lars Erik Hornemann og udvalgs-
formand Henrik Nielsen.

Formanden har ordet
Vi er allerede godt i gang med 2015 og der tegner til igen at blive et 
spændende år for idrætten i Svendborg Kommune. Allerede i star-
ten af januar kom Svendborg på ”Danmarkskortet” med udnævnel-
sen af SG Huset til Danskernes Idrætspris. Stort tillykke til alle bag 
SG Huset og Svendborg Gymnastikforening.

Der er heldigvis mange andre tiltag rundt om i foreningerne, og vi 
vil  sammen med kommunen – sætte mere fokus på foreningsidræt-
ten.

I 2016 skal vi have ny idrætspolitik og allerede her i 2015 går vi gang 
med arbejdet. Jeg vil gerne her nævne idrætspolitikkens vision:

”Svendborg Kommune er en rollemodel for andre kommuner, når det 
gælder evnen til at favne og give kvalitetstilbud til alle, der ønsker at 
dyrke idræt på såvel motions- som eliteplan.
Vi vil udnytte idrættens potentiale til sundhedsfremme samt ska-
be samfundsmæssig værdi og positiv regional udvikling”.

Det er flotte ord, som vi fortsat skal arbejde med at opfylde. Skole-
idrætten er rollemodel for mange andre kommuner.
Fra Svendborg Idræts Samvirke’s side vil vi arbejde på at forening-
sidrætten får en lige så central rolle, samt de nødvendige ressour-
cer der skal til for en fortsat udvikling.

Vi glæder os til arbejdet, og er allerede i dialog med 
politikerne, og ser frem til et godt og konstruktivt ar-
bejde.

I 2015 bliver der fortsat fokus på samarbejde mellem 
idrætsforeninger og folkeskoler. Der er endnu ikke 
fundet formen på det, men vi vil opfordre til en positiv 
dialog foreninger og skole imellem.

Jeg vil gerne opfordre foreningerne til at følge med på 
vores hjemmeside. Her er der nyheder fra Svendborg 
Idræts Samvirke, Folkeoplysningsudvalget og Svend-
borg Kommune.
Der er en oversigt over de mange forskellige til-
skudsmuligheder til idrætten. Lad mig blot nævne 
kursuspluljen og talentpuljen, som netop er gjort mere 
fleksible.

BRUG PULJERNE – DER ER PENGE AT HENTE

SIS deltager i udvalg
Bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige ledere 
hjælper i mange udvalg, som er nedsat af kommunen 
og andre organisationer.

Blot for at nævne nogle:
Folkeoplysningsudvalget
Haludvalget
Eliterådet
Idrætspolitik i Svendborg Kommune
Fodboldrådet

Til repræsentantskabsmødet den 16. marts skal der 
vælges nye medlemmer til bestyrelsen i Svendborg 
Idræts Samvirke. Jeg håber meget foreningerne vil 
deltage i mødet og opstille kandidater.

Formanden har ordet

Af formand for Svendborg Idræts Samvirke Peter Bang

Repræsentantskabsmøde
 
Den 16. marts 2015 kl. 18.00.

Til medlemsforeningerne af SIS

Der indkaldes herved til repræsentantskabsmøde
mandag, den 16. marts 2015
hos Svendborg Kommune, indgang G på Ramsherred. 
(mødelokale 5 på 2. sal).

Kl. 18.00: Repræsentantskabsmøde (starter med spisning)

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Forslag til kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen.
7. Valg af 2 regnskabskyndige personer som revisorer og 1 suppleant
8. Eventuelt

Mødeberettiget til repræsentantskabsmødet er tilsluttede foreninger således: 
Foreninger med 1 - 100 aktive medlemmer:   1 repræsentant 
Foreninger med 101 - 200 aktive medlemmer:   2 repræsentanter 
Foreninger med over 200 aktive medlemmer:   3 repræsentanter
En forening har samme antal stemmer på repræsentantskabsmødet, som det antal repræsentanter foreningen er beretti-
gede til at møde med under repræsentantskabsmødet. 

Møder der færre repræsentanter for en forening end foreningen er berettiget til, er den eller de mødte stemmeberettigede 
for de stemmer, foreningen har.

Af hensyn til det praktiske arrangement bedes tilmelding ske til kontakt@sis-svendborg.dk.

NB. Vi får besøg af borgmester Lars Erik Hornemann  og udvalgsformand Henrik Nielsen.

Tidsplan for repræsentantskabsmø-
det, mandag d. 16. marts 2015, hos 
Svendborg Kommune, indgang G på 
Ramsherred, mødelokale 5  på 2. sal.18.00 - Repræsentantsskabsmødet 

starter med spisning.



Du, bestyrelsen eller medlemmerne i jeres klub kan nu 
afgøre, hvem der skal indstilles til nomineringen til Årets 
talentpris, lederpris og foreningspris 2014 i Svendborg 
Kommune.

Send en mail med navnet i hvert kategori til ib@oldrup.
org.dk, med en kort begrundelse på indstillingen.

Du kan også sende et brev eller postkort til:
Svendborg Idræts Samvirke, Kultur- & fritidsafdelingen, 
Ramsherred 5, 5700 Svendborg, mrk. Årets Prisudde-
ling 2014.

Vi håber, at I vil bakke positivt op om arrangementet så 
vi kan modtage rigtig mange gode indstillinger til hver 
kategori.

Indstillingerne til nomineringer skal være Svendborg 
Idræts Samvirke i hænde senest  den 15. maj 2015.

Svendborg Idræts Samvirke udvælger de tre nominerin-
ger i hver kategori, der vil blive offentliggjort i Fyns Amts 
Avis og på www.sis-svendborg .dk.

Talentpris
- uddeles til et hold eller enkeltpersoner, som 
tilhører en klub eller forening med hjemsted 
i Svendborg Kommune og som har ydet en 
særlig idrætslig præstation i 2014.

Lederpris
- gives til en idrætsleder, der i 2014 eller igen-
nem en længere årrække har ydet et særligt 
stykke leder- eller træningsarbejde.

Foreningspris
- tildeles en forening, der har gjort et stort 
stykke arbejde for deres medlemmer eller 
har lavet tidssvarende idræts- og motionstil-
bud for almindelige mennesker og den brede 
befolkning i deres lokale område.
Klubben kan indstille sig selv.

Årets-
• Talentpris
• Lederpris
• Foreningspris
bliver kåret i Rottefælden, Svendborg, tirsdag 
den 18. august 2015.

Nu har din klub en ekstra chance for at blive synliggjort i Fyns Amts Avis i forbindelse med 
kåringen af Årets talent-, leder- og foreningspris. Svendborg Idræts Samvirke har indgået 
en aftale med Fyns Amts Avis i forbindelse med kåringen af de tre priser, hvor avisen vil 
skrive om alle de personer og klubber som er blevet nomineret til de tre titler. 

Folkeoplysningsudvalget
 

- om idrætsområdet

 

Folkeoplysningsudvalget i Svendborg Kommune 
skal ifølge kommunens folkeoplysningspolitik 
være med til at understøtte foreningsarbejde, 
der sigter mod udvikling og nye tiltag, stå som 
garanti for, at alle borgere har mulighed for at 
deltage i aktiviteter ifølge lovens formål samt 
være med til at optimere de fysiske miljøer, så de 
kendetegnes ved at være gode og tidssvarende.

Udvalget har fået delegeret hele kompetencen, således at 
dette træffer afgørelser på området ud fra de budgetter, 
der er vedtaget i Byrådet.

Samtidig er udvalget høringsorgan i forhold til Byrådet, 
når idrætsemner skal behandles her.

Et nyt tiltag, der søsættes her i foråret, af udvalget, er 
oprettelsen af en pulje til foreninger, der samarbejder fx 
med skolerne eller danner partnerskaber.  Udviklings- og 
rådighedspuljen skal ligeledes nævnes her. Foreningerne 
opfordres til at læse nærmere om hele puljeområdet på 
kommunens eller på SIS`s hjemmeside. Rigtig mange 
projekter og dermed idrætsforeninger er blevet tildelt 
midler herfra.

Folkeoplysningsudvalget indstillede efter høring i SIS, at 
overnatninger på kommunens skoler blev gratis for for-
eningerne. Et ønske som i mange år har været fremført. 
Byrådet vedtog efterfølgende dette.

I det Sydfynske mærkes heldigvis en fin vækst i for-
eningslivet og antallet af aktive borgere opretholdes til 
trods for mindre nedgang i indbyggertallet. Samtidig kan 
vi glædes over, at Folkeoplysningsudvalget har godkendt 
fem nye foreninger i 2014.

Økonomien har fyldt meget i Folkeoplysnings-
udvalget i 2014, idet der på idrætsområdet var 
fremlagt besparelsesmuligheder, hvor hal-
lejen skulle stige fra 55 kr. pr. time til 65 kr. 
over to år og lokaletilskudsprocenten skulle 
sænkes fra nuværende 70% til 65% ligele-
des over to år. Var forslagene blevet vedta-
get, havde det betydet en nedgang på cirka 
535.000 kr. på idrætsområdet. Heldigvis bort-
faldt begge forslag efter indsigelser fra såvel 
Svendborg Idræts Samvirke som Folkeop-
lysningsudvalget. Det må benævnes som en 
yderst fornuftig politisk beslutning i forhold 
til et økonomisk trængt område.

2015 kan blive året, hvor nye temaer skal drøf-
tes i forhold til idrættens trivsel i Svendborg 
Kommune. Vi bør evaluere på de områder, der 
i DIF`s rapport fra 2013 fik meget lave place-
ringer af kommunens foreninger.

Endvidere kunne det være relevant at forhol-
de sig til det lave medlemstilskud til børn og 
unge under 25 år, de flere ældre, der fortsæt-
ter som aktive, skal gøres mere attraktive for 
foreningerne og endelig skal alle i gang med 
revideringen af kommunens idrætspolitik.

Af formand for Folkeoplysningsudvalget Jan Find Petersen



Af Kasserer i Svendborg Idræts Samvirke Ove BoenæsAf Åse Lyhne Skov

Et ønske fra foreningslivet om at få én indgang 
til Svendborg Kommune er fra januar 2015 op-
fyldt.

Fritid igen samlet på Rådhuset
Et ønske fra foreningslivet om at få én indgang til Svend-
borg Kommune er fra januar 2015 opfyldt.
Sekretær for folkeoplysningsudvalget Åse Lyhne Skov 
er flyttet ind på Rådhuset og bliver en del af Fritidsteam-
et, som desuden består af fritidskonsulent Elise Hansen 
og fritidsmedarbejder Dorte Nielsen.
Fritidsteamet har kontor på Rådhuset, Indgang C, Rams-
herred 5, 1.tv.
Vi er klar til at tage imod alle foreningers henvendel-
ser vedrørende fritidsområdet – dog skal henvendelser 
vedr. lokalebooking og haller fortsat rettes til fritidskon-
sulent Brian Schaltz Nielsen i Svendborg Idrætscenter.

Netværksmøder i lokalområderne
Fritidskonsulent Elise Hansen i Svendborg Kommune 
inviterer til netværksmøder. Møderne foregår i lokalom-
rådet og har til formål at give mulighed for at mødes og 
dermed skabe de bedste betingelser for lokalområdets 
udvikling, netværk, erfaringsudveksling og samarbejde 
på tværs af de tilbud, der er i lokalområdet. På alle mø-
derne tages der udgangspunkt i den samme dagsorden, 
og der bliver skrevet referat. Når alle møder er afholdt 
vil referaterne blive samlet til et fælles dokument. Mø-
derne følges op ca. hvert ½ år – her indgår lokalområdet 
i punkter til dagsordenen. 
Indbydelse med dagsorden, sted og tidspunkt bliver ud-
sendt. 

Digital selvbetjening – udlån/udleje af 
lokaler samt medlemstilskud og lokale-
tilskud
Kommunerne og Regeringen har besluttet, 
at digital selvbetjening frem mod 2015 skal 
være obligatorisk for borgerne på alle egne-
de serviceområder. 
De obligatoriske områder indføres ved lov 
og vedtages i Folketinget. Kommunerne for-
pligter sig til at give borgerne en god digi-
tal service og brugervenlige løsninger på de 
kommunale hjemmesider. Digitalisering skal 
være med til at sikre en effektiv kommunal 
administration og samtidig gøre arbejdet 
som foreningsleder lettere.
Svendborg Kommune har valgt en løsning 
hos firmaet KMD (KMD Booking). Denne løs-
ning gør det muligt at håndtere de nævnte 
områder: lokalebooking, medlemstilskud og 
lokaletilskud.
Der arbejdes p.t. på at klargøre det nye sy-
stem, men for dette års ansøgning kan der 
søges via kommunens hjemmeside. Ansøg-
ningsfristen er den 15. marts 2015.

Fritidsafdelingen 
Rådhuset, Indgang C, Ramsherred 5, 1.tv.

SIS Talentpulje er skabt som et økonomisk 
tilbud til de mest talentfulde unge aktive, 
hvor SIS i samspil med de aktive/træner/
klub forsøger at optimere på den idrætslige 
udvikling, så man sammen arbejder hen mod 
opfyldelse af den aktives fulde potentiale.

Puljen henvender sig til børn og unge under 
25 år og talentet eller talenterne skal kon-
tinuerligt vise, at udvikling peger hen mod 
deltagelse i nationale eller internationale me-
sterskaber.

Gennem de sidste par år har I alt 3 unge windsurfere fra Thurø 
Windsurfing Klub deltaget i 4 PWA, professional windsurfers as-
sociation, world cup stævner ved hjælp af støtte fra Svendborg 
Idræts Samvirke.

Talentpulje for børn og unge 
under 25 år

Indenfor midlerne, som administreres af SIS, 
er der hvert år afsat et beløb til fordeling 
mellem foreningerne, således at disse kan få 
hjælp til afholdelse af udgifter til videreud-
dannelse af ledere til træning og instruktion 
af medlemmerne. 

Midlerne kan søges efter retningslinier, der 
er præciseret i vejledningen der findes på sis-
svendborg.dk

Kursustilskud

SIS har midler i en separat ”kasse” – stammende fra tid-
ligere tiders opsparing – og disse midler kan der søges 
om at låne til formål, der ligger udenfor den daglige drift 
– og som der i foreningens kasse / formue ikke er plads 
til at afholde.

Betingelser er ”rimelige” idet der ikke betales rente af 
lånet ( max kr. 75.000.00,- ), som afdrages over en aftalt 
periode, der kan være op til 6 år.

Ansøgningen med beskrivelse / begrundelse fremsen-
des til SIS´s kasserer vedlagt relevant dokumentation 
for projektet og for foreningens økonomiske situation 
(seneste godkendte regnskab).  

Vedtægter for Lånekassen kan findes på sis-svendborg.dk

Lånekassen i Svendborg Idræts Samvirke

Talentpulje - Kursustilskud - Lånekasse
Svendborg Idræts Samvirke 



Formand - Peter Bang
Åkildevej 33
5762 V. Skerninge
6224 1020/ 2095 2910
pb@fynskebank.dk

Næstformand 2. - Preben Juhl Rasmussen
Søvangen 6
5884 Gudme
6225 3101
erpjr@nrdc.dk

Kasserer - Ove Boenæs
Hasselvænget 12
5700 Svendborg
6220 8882 – 4097 6882
ove@boenaes.dk

Sekretær - Ib Oldrup
Hjaltesvej 12
5700 Svendborg
4276 6412
ib@oldrup.org

Birgit Schönnemann Sørensen
Ramsherred 63
5900 Rudøbing
5123 3281
schoennemann2004@hotmail.com

Anders Jensen
Stejlbjergvej 18
5700 Svendborg
6254 1708
post@d3-reklame.dk

Herdis Linde Jensen
Øksenbjergvej 61A
5700 Svendborg
6221 8360
herdislinde@hotmail.com

Bent Pedersen
Hellet 77A
5700 Svendborg
5052 3162
bentp@stofanet.dk

Jørn Hansen
Åbrinken 6
5771 Stenstrup
6226 3155
fromhan@kirkebymail.dk

Charlotte Troensegaard
Troense Strandvej 40
5700 Svendborg
6222 6100/ 4011 6102
Charlotte@norkar.dk

Niels Kildelund
Ndr. Søvej 2
5884 Gudme
6078 0604
nielskildelund@gmail.com

Michael Jensen
Strandvej 85
5700 Svendborg
3034 9349
nylanderjensen@hotmail.com

Formand for Folkeoplysningsudvalget
Jan Find Petersen
Græskæmnervej 11
5700 Svendborg
4095 1074
janfindpetersen@gmail.com

Bestyrelsen 
i Svendborg Idræts Samvirke


