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Møde i Formandsklub Kerteminde 
 
Dato:  10.4.2019 
Sted:   Marslev G&IF  
Mødested:  Klubhuset 
 
Mødedeltagere:  
Hans Luunbjerg, Allan Thomsen, Lars Hansborg kultur og fritidsudvalget,  
Erling Knudsen og Claus Hartmand FOU, Jesper Schøllhammer Munkebo 
BK, Carsten Dalsgaard og Ingrid Jensen Marslev G&IF, Lars Juel KR70, 
Rikke Hansen Dalby IF Steen Jensen og Torben Pelle Kerteminde BK, og 
Niels L Nielsen klubrådgiver DBU (ref.) 
afbud: Jesper Hempler og Kasper Olesen,  
 
Dagsorden: 

1. FMKs samarbejde med Kultur og Fritids afdelingen. 
Kerteminde Kommunes tanker om og interesse i investeringer i 
idrætslivet i kommunen. 
 
HL indledte med at fortælle, at, interessen for at investere i fritidslivet i 
kommen er stor – men pengene er desværre ikke store i Kerteminde 
Kommune i øjeblikket. Kultur og Fritidsudvalget er interesseret i 
foreningerne og er klar over den store værdi, de bidrager med, men 
midlerne mangler i øjeblikket.  
AT orienterede om, at den nye idrætspolitik i kommunen er udformet, 
aftalt og nedskrevet. 
 
Banepleje 
HL: Den økonomiske situation giver sig udslag i baneplejen, som bliver 
forringet lidt. 
En siger at træningsbanerne ikke er blevet slået endnu i dette forår og 
kampe vil blive aflyst pga. græshøjden. 
 
En anden formand spørger, hvem man skal kontakte for at få svar på 
spørgsmål vedr. banerne. 
I de små klubber yderst i kommunen klippes efter en tidsskabelon og ikke 
ift. klubbens behov, udtrykker en leder, så græsset f.eks. er klar til 
kampdage i weekenden. 
HL fortæller, at det er vigtigt med tilbagemeldinger fra klubberne, så man 
kan få udnyttet de midler, man har, optimalt 
 
HL foreslår et møde med den banevedligeholdelses ansvarlige. 
 
Til dette siger Erling Knudsen, at han har spurgt til et bane-
vedligeholdelsesmøde for længe siden – men der er først nu endeligt 
fastlagt et internt møde med FOU d. 9.5.19, hvor de ansvarlige Christian 
Barding og Michael Tim deltager. 
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EK blev af FMK Kerteminde opfordret til at forsøge at lægge pres på de to 
for at få etableret et hastemøde.  
 
Niels fortæller om FMK møder med greenkeepernes og den/de ansvarlige 
på områdets deltagelse, som før har været afholdt i FMK Kerteminde med 
succes. 
 
Langsigtede besparelsesmuligheder 
Niels foreslog kommunen at tænke i GPS styrede opstrengnings robotter, 
samt ikke mindst robotplæneklippere som en besparelsesmulighed på 
længere sigt. 
En spurgte til muligheder for at søge DBUs puljer til indkøb af sådant grej.  
Niels har undersøgt spørgsmålet og kan opfordre klubberne til at søge. 
Det er tidligere lykkes klubber at få puljemidler til indkøb af lignende 
driftsudstyr.  
 
Kultur og Fritidsudvalgets repræsentanter efterspurgte ideer til, hvor 
ressourcerne kan udnyttes bedst muligt. 
 
Haltider til vintertræning. 
En leder nævner behovet for haltid i kommunen. Det er nærmest umuligt 
at få tider i nogle af kommunens haller. Klubberne er nødsaget til at leje 
sig ind i haller i Odense og andre kommuner for at få tider til indendørs 
fodbold.  
Desuden ønskes kunstgræsbaner for at kunne tilbyde fodbold for alle - 
hele året.  
 
En leder spørger til den økonomiske fremtid i kommunen på 
fritidsområdet.  
HL og AT svarer, at de er optimistiske mhp. en opbremsning i 
besparelserne i næste budgetår.  
De aktuelle økonomiske tal er positive, så det tegner godt, siger HL. 
 
EK fortæller, at der på FOU-området ikke er sket budgetforringelser i dette 
budgetår. 
 

1. FMK-kursus i fælles i 2019. 

LIF har et C1 klubkursus 29.4 – kontakt Ulrik Sundahl for evt. deltagelse af 

jeres trænere på kurset. 

 

2. Nyt fra DBU Fyn – Niels: 

Få styr på jeres IT-systemer med gratis kurser – det giver administrativt 

overblik og tidsbesparelser. Se   https://www.dbufyn.dk/i-

bestyrelseslokalet/klubbens-it-vaerktoejer/hjaelp-til-klubbens-it-

vaerktoejer/ 

 

https://www.dbufyn.dk/i-bestyrelseslokalet/klubbens-it-vaerktoejer/hjaelp-til-klubbens-it-vaerktoejer/
https://www.dbufyn.dk/i-bestyrelseslokalet/klubbens-it-vaerktoejer/hjaelp-til-klubbens-it-vaerktoejer/
https://www.dbufyn.dk/i-bestyrelseslokalet/klubbens-it-vaerktoejer/hjaelp-til-klubbens-it-vaerktoejer/
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Hvad synes medlemmerne om klubben? Spørg dem med Players 1st. 

Se https://www.dbufyn.dk/nyheder/nyt-klubvaerktoej-maaler-

medlemstilfredsheden/ 

Masser af muligheder for økonomisk støtte til udvikling/projekter. 
Se https://www.dbufyn.dk/i-bestyrelseslokalet/oekonomi-og-
forsikring/fonde-og-puljer/dbu-fyn-albani-puljen/ 
 
Slip for besværet: Bestil dommere til døm-selv-kampe. 
Se https://www.dbufyn.dk/dommerinfo/bestil-dommer-til-doem-selv-
traeningskampe/dommer-til-doem-selv-kampe/ 
 
Søg trænere via Klub Office. Se  https://www.dbufyn.dk/i-
bestyrelseslokalet/soeg-traener-traenerjob/ 
 
Bold & Bevægelse: Fodbold for de mindste er en succes. 
Se https://www.dbufyn.dk/aktiviteter-events/bold-og-bevaegelse/  
 
Fodbold Fitness/Motionsfodbold 
Der ligger et hav af rigtigt gode materialer på BDFL-siden. Bl.a. videoer 
som I kan vise dem. Se https://www.bevaegdigforlivet.dk/fodbold/de-
gode-historier/videoarkiv  
De nye medlemstal viser tydeligt, at indsatsen omkring FF/motionsfodbold 
virker! Der er grøde i det. 
  
For kvinder 25+ går vi på Fyn 153 medlemmer frem, svarende til 20% - 
uden at vi har fået flere turneringshold. 
På landsplan går denne aldersgruppe 1095 medlemmer frem, svarende til 
10,6%. 
  
Medlemstal 
Medlemsudviklingen i jeres kommune se linket: 
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/356062b1-03a6-4f9a-89ce-
583a1df301ea/ReportSection0a4ff4ed6d51766cd135?ctid=1ca824b3-
8ed4-4e64-9b9c-e12c28d581ea 
  
En komplet oversigt over medlemstallene kan ses her:  
https://www.dbufyn.dk/media/10557/endelige-medlemstal-2019.pdf 
 

3. Kort nyt fra klubberne. 

Munkebo 

Der er fundet en børneformand. Og desuden er der blevet oprettet et 

børneudvalg, hvilket har gjort alting lettere i klubben. Der er mange tiltag i 

børneafdelingen, f.eks. start af U3 hold,  

Forældrerepræsentanter på alle årgange er stadigvæk en stor succes. 

Økonomimodulet i Klub Office en kæmpe gevinst, fortæller Jesper Bie. 

https://www.dbufyn.dk/nyheder/nyt-klubvaerktoej-maaler-medlemstilfredsheden/
https://www.dbufyn.dk/nyheder/nyt-klubvaerktoej-maaler-medlemstilfredsheden/
https://www.dbufyn.dk/i-bestyrelseslokalet/oekonomi-og-forsikring/fonde-og-puljer/dbu-fyn-albani-puljen/
https://www.dbufyn.dk/i-bestyrelseslokalet/oekonomi-og-forsikring/fonde-og-puljer/dbu-fyn-albani-puljen/
https://www.dbufyn.dk/dommerinfo/bestil-dommer-til-doem-selv-traeningskampe/dommer-til-doem-selv-kampe/
https://www.dbufyn.dk/dommerinfo/bestil-dommer-til-doem-selv-traeningskampe/dommer-til-doem-selv-kampe/
https://www.dbufyn.dk/i-bestyrelseslokalet/soeg-traener-traenerjob/
https://www.dbufyn.dk/i-bestyrelseslokalet/soeg-traener-traenerjob/
https://www.dbufyn.dk/aktiviteter-events/bold-og-bevaegelse/
https://www.bevaegdigforlivet.dk/fodbold/de-gode-historier/videoarkiv
https://www.bevaegdigforlivet.dk/fodbold/de-gode-historier/videoarkiv
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/356062b1-03a6-4f9a-89ce-583a1df301ea/ReportSection0a4ff4ed6d51766cd135?ctid=1ca824b3-8ed4-4e64-9b9c-e12c28d581ea
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/356062b1-03a6-4f9a-89ce-583a1df301ea/ReportSection0a4ff4ed6d51766cd135?ctid=1ca824b3-8ed4-4e64-9b9c-e12c28d581ea
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/356062b1-03a6-4f9a-89ce-583a1df301ea/ReportSection0a4ff4ed6d51766cd135?ctid=1ca824b3-8ed4-4e64-9b9c-e12c28d581ea
https://www.dbufyn.dk/media/10557/endelige-medlemstal-2019.pdf
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Klubben har haft medlemstilbagegang, men arbejder nu hårdt på at få 

genoprettet tallene. 

Munkebo Boldklub drømmer om– og arbejder på at få et klubhus, for at få 

et bedre klubliv. 

Samarbejdet med Dalby og KB forløber godt. U15 i fællesskabet har netop 

været i London sammen 

 

Dalby IF 

26 seniorspillere i klubben træner flittigt og spiller i s4 i år 

Kvinderne har startet Fodboldfitnes. Der er pæn tilslutning og de hygger 

sig med det. 

Klubben afholder Sportsuge i maj md som vanligt.  

Også i Dalby er automatisk kontingent i Klub Office en succes. 

 

KR70 

Klubben har netop besluttet at starte automatisk kontingent opkrævning i 

Klub Office. 

Bestyrelsen er fuldtallig, og der er ny seniortræner. Seniorerne har stort 

fremmøde til træning til de to hold. Kvinde senior holdet er genopstået 

med et 7 mands hold. 

De helt små spillere (U5 – U8) strømmer til og fastholdes fint. 

U17 stopper til sommer, hvor nogle skal på efterskole, mens andre sendes 

videre til seniorholdet.  

Superold oldboysholdet kører som hidtil – godt. 

 

Kerteminde Boldklub 

Den nye bestyrelse blev valgt efter et langt sejt træk for at rekruttere de 

bedste, som det udtrykkes. 

Ny formand Steen Jensen fremhæver Klub Office systemet som effektivt 

og godt fungerende.  

Strukturen i klubben (version 1) betyder uddelegering af ledelsesansvaret i 

klubben i 5 udvalg. Disse udvalg har kompetencen og ledelsesansvaret for 

deres område. Indtil videre har det været en god og positiv proces. 

Der er til dato rekrutteret ca. 40 flere frivillige, hvilket har været en god 

oplevelse.  

Medlemstallet er nogenlunde status quo i klubben. 

Bestyrelsen er optimistisk og ser lyst på fremtiden. 

Det er ambitionen er at 1. herreholdet rykker op i Fyensserien. 

Kerteminde Cup er allerede overbooket ift. sidste år.  

Desuden fremhæves kvinde senior 7 mands- og kvinde Fodboldfitnes med 

12-14 deltagere, samt motionsfodbold i Kerteminde Boldklub om lørdagen 

og torsdag formiddag, hvor der er fremmøde af ca. 20 ”ældre drenge” 

 

FOU 
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Erling Knudsen orienterede om, at budgettet i FOU er det samme som i 

2018. 

EK kontakter Barding mhp. fremrykning af et møde vedr. baneplejen, som 

tidligere beskrevet. 

Kultur og idrætspolitikken blev godkendt for nylig – der skal herefter 

udformes retningslinjer. 

Der arbejdes i FOU på at få ændret medlemsindberetnings proceduren til 

DIF 

 

Marslev 

Klubben, der er flerstrenget, står uden en hovedformand. Poul Pedersen 

er stoppet efter ca. 40 års lederskab. 

Han er stadigvæk aktiv i fodboldudvalget, som består af 5 medlemmer. 

Platinholdet er eftertragtet. Man skal være kvalificeret for at deltage på 

dette hold (dvs. over 65 år) 

Klubben har tilmeldt to seniorhold (s. 1 og s3) til turnering. Hvis alle aktive 

seniorspillere møder op til træning, vil der være 48 fremmødte.  

Desuden har MG&IF et ungdomshold i U9.  

Kontingent- og klubhusbestyrer Ingrid sørger for at økonomien er god. 

 

LIF 

Mange- og mange nye børnespillere starter i øjeblikket i klubben. 

Der er valgt en børneformand, som har sæde i bestyrelsen, som derfor er 

udvidet med en person. 

Klubben har drengehold i alle rækker frem til U16.  

På pigesiden er der U11, U13 og kvindehold i s. 2, ligesom der er mange 

små piger i gang. Klubbens store pigeafdeling styres dygtigt af en ildsjæl.  

Der er i alt en samlet tilvækst på ca. 25 spillere i drenge/herre og 

pige/kvinder i klubben i år. 

 

Det har stor betydning for mulighederne for at oprette årgangshold, hvor 

mange børn, der er i en børneårgang, og der skal arbejdes meget 

målrettet og ihærdigt for at fastholdelse de unge i fodbold, udtrykker Jane 

Mose. Bl.a. derfor har klubben ansat en B&U konsulent i klubben. 

Klubværdierne, som synliggøres i alle mulige sammenhænge, er vigtige 

for fællesskabet i klubbens kultur. 

Formanden orienterede desuden om, at seniortrænerne er fastholdt også i 

kommende sæson og klubben har et velfungerende oldboyshold. 

Et stort anlagt Pinsestævne gentages igen i år - med overnatning på 

skolen. Der er mange hold i årg. U8. U9 og U10 drenge. Pigerne kommer 

med næste år. 

 

4. Evt. - herunder punkter til næste møde 

Punkt:  

Opfølgning på banevedligehold -  
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Erfaringer med Døm selv kampe 

Kultur og idrætspolitikken blev godkendt for nylig – der skal udformes 

retningslinjer. 

 

Næste FMK-møde  

4 september kl. 18.00 

Mødested: Munkebo BK 

 

 


