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Møde i FMK Svendborg 
 

Dato  22.5.2019 

Mødested: Tved Boldklub 

Mødedeltagere: 
Formand Michael Bisbo og Næstformand Thomas Hansen Tved BK, Jacob Skov 
DBU Fyn, Ida Herlev Nielsen, Jørn Hansen Kirkeby, Jesper Thomsen Tåsinge BK, 
Kim Nørregaard Thurø BK, Kaj Rasmussen og Linda Christensen Stenstrup IF, 
Allan Løgtholdt FC Kurant, Carsten Thrane BK Stjernen, Jørgen Elgaard, 
Hesselager Fodbold og klubrådgiver Niels L Nielsen 
 
Afbud: Flemming Kvist Andersen Fortuna Svendborg, Peter Andersen ERI, Morten 
Frederiksen SFB 
 
 

Ref. / Dagsorden 22.5.19 

 

1. Kommunalpolitiske udfordringer 

Svendborg Kommune har skåret i lokaletilskuddet, så brugen af egne lokaler 

betyder en økonomisk relativt stor byrde for klubberne i år. 

 

Banepleje og græsklipning – nogle klubledere udtrykte utilfredshed med 

vedligeholdet og baneplejen. Kontakt Hede Danmarks nye kontaktperson ifm. 

banevedligehold hvis noget ikke fungerer: Kenneth Henriksen, 

mail: KEHE@hededanmark.dk, mobil +45 51 82 03 57.  

Nogle klubber udtrykker dog stor tilfredshed med banevedligeholdet. 

  

2. IT-tema med superbruger Jacob Skov DBU Fyn. 

Præsentation og kort gennemgang af klub Office, Automatisk Kontingent 

opkrævning, Klub CMS, DBU-app mm v. Jacob Skov.  

Henvend jer hvis I ønsker at få Jacob til at komme i jeres klub og gennemgå IT 

redskaberne for jer og evt. jeres trænere m.fl. 

 

3. Fodboldfitness og motionsfodbold v. BDFL-konsulent Ida Herlev 

Nielsen 

Ida præsenterede sig og sin rolle som Bevæg Dig For Livet konsulent. 

 

4. DBU C1 Fyns FMK-kursus (SFB-maj md) – tilbagemelding derfra. 

I alt 9 deltagere – der var ingen kommentarer og ingen havde fået feed back fra 

deres trænere, der havde deltaget. 

 

5. Nyt fra DBU Fyn 

Hvad synes medlemmerne om klubben? Spørg dem med Players 1st. 

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

medlemstilfredsheden/ 

mailto:KEHE@hededanmark.dk
https://www.dbufyn.dk/nyheder/nyt-klubvaerktoej-maaler-medlemstilfredsheden/
https://www.dbufyn.dk/nyheder/nyt-klubvaerktoej-maaler-medlemstilfredsheden/


 

2 
 

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 
Se https://www.bevaegdigforlivet.dk/fodbold/de-gode-historier/videoarkiv  
De nye medlemstal viser tydeligt, at indsatsen omkring FF/motionsfodbold virker!  
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%. 
 
Fynsk Fodbold Award 25. oktober 2019 i Otterup Idrætscenter. 
Billetpris: 265,- + kr. 15,- i gebyr. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=C6p6OV_AUN8 
Opfordring til at invitere trænere, frivillige, sponsorer eller andre med. Det er en 
oplagt mulighed for at lave noget sjovt sammen, uden at klubben selv skal 
arrangere noget. 

Overvej indstilling af egen klub til Årets Fynske Fodboldklub – alle klubstørrelser, 
kan komme i spil: https://www.dbufyn.dk/nyheder/25-000-kr-til-aarets-fynske-
fodboldklub-indstil-din-klub-nu/ 
 

 

6. Kort nyt fra klubberne 

Tved BK 

Tved er i gang med et klubudviklingsforløb med beskrivelse og digitalisering af 

klubbens årsplan og organisation, samt opgavebeskrivelser.  

Den nyligt afholdte 81-års fødselsdag var en hyggelig dag i klubben for alle 

klubbens medlemmer. 

Formanden udtrykker, at det generelt går godt i klubben – sportsligt som 

ledelsesmæssigt med en velfungerende bestyrelse. 

 

Kirkeby IF 

Jørn Hansen beretter om udfordringer omkring 5 mandsstævnerne, hvor 

udeholdet skal stille med dommere – dommerne kommer ikke med udeholdene. 

Han fremhæver fællesholdet med Stenstrup på pigesiden, der klarer sig rigtigt 

godt i U14 – to supergode trænere har kæmpe betydning. 

I samarbejde med Tåsinge BK er der arrangeret fællestræning i U13 – 15 

drenge. 

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.youtube.com/watch?v=C6p6OV_AUN8
https://www.dbufyn.dk/nyheder/25-000-kr-til-aarets-fynske-fodboldklub-indstil-din-klub-nu/
https://www.dbufyn.dk/nyheder/25-000-kr-til-aarets-fynske-fodboldklub-indstil-din-klub-nu/
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Kirkeby IF fylder 75 år i juni 19. 

 

Thurø BK 

Kim Nørregaard er nyvalgt formand i klubben 

Han udtrykker vanskelighederne ved at fastholde de unge fra U14 - bl.a. pigerne 

- i fodbold. 

De helt små spillere er derimod nogenlunde antalsmæssigt status quo. Der 

kommer stadigt flere de små årgange på pigesiden. 

Klubben indgår i et holdfællesskab med BK Stjernen om U14 drengene i et 

projekt støttet med integrationsmidler 

U14 er pt. de ældste ungdomsspillere i Thurø Boldklub. 

På seniorsiden var ambitionen at rykke i s. 1 med holdet i klubbens 100 års 

jubilæumsår (maj 2020), men den ambition bliver vanskelig at indfri, siger Kim N. 

 

BK Stjernen 

Klubben har i øjeblikket tilmeldt et seniorhold i s.2. Men der er håb om at kunne 

tilmelde endnu et efter sommerferien 

Nogle kvinder har kontaktet klubben mhp. at starte et old girls hold. Dette sker 

efter sommerferien. 

Der har været stor tilgang til U5 og U6 i dette forår, så mere end 20 spillere 

træner nu i klubben. 

Fra U5 – U14 har BK Stjernen spillere i alle årgange. 

Derudover har der et stykke tid været arbejdet med at starte en BK Stjernen E 

sportsklub – Den regner klubben md at sætte i gang i efteråret 19. 

Der har gennem nogen tid været arbejdet med et kunstgræsbane-projekt i Østre 
Bydel og udover BK Stjernen og Skårup, er også FC Kurant og Tved BK i 
arbejdsgruppen. 
Carsten Thrane udtrykker, at Svendborg kommune har vist interesse for ideen og 

har sendt folk til klubben for at drøfte projektet. Der er tilsyneladende politisk 

velvilje for ideen. 

 

Tåsinge Boldklub 

Det går fremad på seniorsiden, udtrykker formand Jesper Thomsen. Nu kan 

klubben mestre to betalende seniorhold. Der er derimod desværre kun et 

kvindeseniorhold i klubben – et er trukket ud af turneringen pga. mangel på 

spillere. 

U19 drengeholdet fungerer rigtig godt med ca. 25 spillere 

Samarbejdet med SFB om U15 drenge blev annulleret denne vinter – med det 

paradoksale resultat, at der nu er ca. 30 spillere i U15 i klubben 

Der er heller ikke længere samarbejde med SFB om U13 og U14. I stedet 

samarbejder klubben med Stenstrup, BK Stjernen, Thurø BK om åben træning og 

fælles træning for de unge i U13- U15 drenge. 

Der er fælleshold på pigesiden med Fortuna om U12 – U16 

Fra U5 og til U12 har klubben hold i alle årgange. 
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De helt små U3 – U5 er startet med ca 22 børn – to mødre tager sig af den 

børnegruppe. 

Kunstgræsbanen volder problemer med kunstgræstæppet, som er etableret 

forkert og uprofessionelt. Desværre er garantiperioden udløbet, så klubben står 

overfor store udgifter til reparation af banen. 

En ny form for motionsdag kun for mænd afvikles d. 5. juni i Tåsinge BK. Det er 

et helt nyt koncept, fortæller JT, som er bygget op om five a side fodbold.  

Han har store forventninger og klubben har gjort meget ud af udbredelsen og 

reklamen for det nye tiltag. 

Tilmelding på tfb.maends.m@gmail.com , 

 

Hesselager Fodbold 

Klubben har anskaffet 4 mindre robotklippere til at holde græsset, fortæller 

Jørgen Elgaard. 

Sportsugen fejrer i år 40-års jubilæum. 

Samarbejdet med Skaarup i pigeafdelingen går rigtig godt. Der trænes i 

Hesselager i fuld overensstemmelse mellem klubberne. 

Hesselager er i gang med to klubudviklingsforløb – et med arbejde på at få 

etableret nyt lysanlæg og et ”projekt kunstgræsbane i Hesselager”. 

Klubben har nu to seniorhold igang. De to hold fungerer uden at er der ansat 

trænere, det klarer spillerne selv. De to seniorhold betegnes som: et ungt hold 

der træner, og et gammelt hold der ikke træner. Men begge hold spiller i 

turneringen. Desuden træner Team Hovsa – en gruppe erfarne ældre herrer. 

JE sammenfatter sportsligt status Quo på ungdomssiden og fremgang i 

seniorafdelingen.  

Han kunne slutteligt orientere om et nyt initiativ i klubben med en OCR bane – 

en militær forhindringsbane, der meget snart etableres og igangsættes på 

klubbens område. 

 

FC Kurant 

Der er ikke de store udsving på medlemstallet orienterer Allan Løgtholdt, der er 

ikke de store sportslige udsving.  

På U16 drengeholdet en lille medlemstilgang og kvindeholdet tæller ca 20 til 

motionsfodbold – desuden er det 3. seniorhold etableret. 

Det går generelt godt, fortæller AL og har kun et lille suk – nemlig ønsket om 

færdiggørelse af en renovering af det gamle klubhus. 

 

Stenstrup IF 

Klubben har i år to seniorhold, samt ungdomshold. Desuden starter Stenstrup IF 

børnefodbold for de mindste i øjeblikket.   

Efter sidste års klubudviklingsforløb med DBU Fyn rådgivning er det lykkedes at 

involvere flere aktive frivillige i klubbens opgaver og funktioner. 

Der startes Fodboldfitness op i BDFL regi efter sommerferien. 

 

7. Evt. 

mailto:tfb.maends.m@gmail.com
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Kommentar fra Jacob – mange gode, positive og interessante observationer af 

klubledernes beretninger og oplevelser i klubberne. Dem tager han med sig hjem 

og vender evt. tilbage til klubberne med uddybende spørgsmål. 

 

Næste møde 

Mødested: Kirkeby IF  

Mødedato: 23.10.2019 kl. 18.00 

 

Punkter til dagsorden 

Klubbens tilbud til medlemmerne 

Kommunikationen i klubben – hvordan kommunikerer I? 

 

Med venlig hilsen 

 

  

Niels Nielsen  
Klubrådgiver | nini@dbufyn.dk  
DBU Fyn | Stadionvej 50 - Opgang C | 5200 Odense V  
M 21605211 | T 66154144  

 


