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Til alle medlemsforeninger i DAI Region Syddanmark 

I henhold til vedtægterne for DAI Region Syddanmark blev der indkaldt til den årlige generalforsamling med 

planlagt afholdelse d. 16. april 2020. Pga. situationen med covid-19 og de restriktioner der blev pålagt samfundet i 

foråret, måtte det imidlertid udsættes. I henhold til DIFs anbefalinger bør udsatte møder afholdes hurtigst muligt, 

når reglerne muliggør det, og der er derfor indkaldt til generalforsamling d. 16. juni kl. 17:30. Det afholdes 

Tvillingegården, Birkevangsvej 3, 5466 Asperup.  

Indbydelse til generalforsamling og regionsmappe er sendt til medlemsforeningernes formænd, medmindre der 

er meddelt DAI andet. Udsendelse sker via mail. 

Medlemsforeningernes formænd bedes informere klubbernes enkelte afdelinger, således at de har mulighed for 

at sende repræsentanter til generalforsamlingen, idet klubberne har tale- og stemmeret for 3 personer. 
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Derudover har regionsledelsen samt tre repræsentanter fra hver af regionens idrætsudvalg også tale- og 

stemmeret. Øvrige udvalgsmedlemmer i DAI Region Syddanmark har ret til at overvære regionsmødet med 

taleret - men uden stemmeret, medmindre de repræsenter en medlemsklub. 

Dagsorden for generalforsamling 

1. Valg af dirigent 

2. Godkendelse af forretningsorden 

3. Beretning 

4. Regnskab 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af formand 

7. Valg af næstformand 

8. Valg af kasserer 

9. Valg af 4 medlemmer til regionsledelsen 

10. Valg af 2 suppleanter til regionsledelsen 

11. Eventuelt. 

Forslag til forretningsorden for generalforsamling 

1. Valg af sekretær, der udarbejder referat af mødet 

2. Valg af tre medlemmer til stemmeudvalg 

3. Enhver der ønsker ordet, skal anmode dirigenten herom 

4. Ved indlæg skal der opgives navn og hvem vedkommende repræsenterer på mødet 

5. Dirigenten kan begrænse taletiden 

6. Alle sager på regionsmødet afgøres ved almindeligt stemmeflertal 

7. Ved tilfælde af stemmelighed om indkomne forslag, bortfalder forslaget 

8. Ved stemmelighed ved personvalg foretages skriftlig afstemning 

9. Skriftlig afstemning foretages, hvis blot én person kræver det 
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Persongalleri 

Regionsledelse 

Formand: Jørn Bjarning Pedersen 

Næstformand: Daniel Bonnici 

Kasserer: DAI Forbundet ved Palle Thomsen 

Medlem: Jørn Tang 

Medlem: Ernst Meienburg 

Medlem: Mads Kenneth Due Engaard 

Medlem: Magrethe Hornum 

Suppleant: Kirsten Bay 

Suppleant: Søsser Buch Outzen 

Seniorudvalg 

Formand: Jørn Tang 

Medlem: Søsser Buch Outzen 

Medlem: Magrethe Hornum 

Krolfudvalg 

Formand: Helmuth Abrahamsen 

Næstformand: Hans-Jürgen Schmidt Meyer 

Kasserer: Kjeld Jacobsen 

Medlem: Jenny Jepsen 

Medlem: Jørgen Justesen 

Medlem: Børge Georgi 

Medlem: Kaj Pedersen 

Suppleant: Solveig Jensen 

Suppleant: Bente Schmidth 

MTB-udvalg 

Formand: Mands Kenneth Due Enggaard 

Kasserer: Jørn Bjarning 

Medlem: Jens Frislev 

Studieboldudvalg: 

Formand: Josef Sedighi Hansen 

Kasserer: Sebastian Knudsen 

Medlem: Daniel Bonnici 

Medlem: Magnus Djursaa Frank  

Medlem: Simon Oberton Jessen 

Konsulent 

Andreas Thiesson 

  



 

 

  Side 5 / 17 

Årsberetning for året 2019 

Beretning for DAI Region Syddanmark 
Regionsformand, Jørn Bjarning Pedersen 

Nye kræfter i regionsledelsen 

På generalforsamlingen i 2019 fik regionsledelsen en række nye medlemmer, ny formand Jørn Bjarning Pedersen, 

ny næstformand Daniel Bonnici, ny kasserer Sebastian Knudsen og nyt menigt medlem Mads Kenneth Due 

Enggaard og dermed var regionsledelsen sammen med eksisterende medlemmer Jørn Tang, Ernst Meienburg og 

Margrethe Hornum igen fuldt besat med 7 medlemmer som defineret i vedtægterne.  

Jeg har som ny formand i Regionen og ny i det hele taget i DAI familien brugt en del krudt på at sætte mig ind den 

nye rolle, lære nye folk at kende og finde ud af, hvordan jeg kan bidrage til udviklingen af aktiviteterne i DAI og 

helt specifikt i DAI Region Syddanmark. Det har indtil nu været en spændende rejse, hvor fokus har været at 

understøtte det fine arbejde der udføres i idrætsudvalgene og derudover at arbejde med forskellige strukturelle 

tiltag i regionsledelsen – mødestruktur, mødereferater og ansøgningsprocedurer for at nævne et par stykker. 

Støttemuligheder og ansøgningsprocedurer 

Der er i efteråret udarbejdet en oversigt over de forskellige økonomiske støttemuligheder der er for hhv. Region, 

idrætsudvalg og medlemsforeninger i regionen. Tanken var, at det dermed ville være nemmere for regionens 

forskellige aktører at få indblik i og forstå, hvilke muligheder der er for at søge penge til afvikling af 

arrangementer og udvikling af nye aktiviteter. Oversigten kan rekvireres ved henvendelse til konsulent Andreas 

Thiesson eller til regionsformanden. 

Regionsledelsen har også arbejdet med og fastlagt en procedure for ansøgninger fra idrætsudvalg til Regionen. 

Det afsættes årligt en pulje penge, som kan søges af Regionens idrætsudvalg. Puljens størrelse er en fast 

procentsats af Regionens samlede årlige kontingentindtægter. 

Kasserer 

Den nyvalgte kasserer valgte desværre at trække sig fra posten hen over sommeren, så den planlagte 

overdragelse af kassererposten fra DAI forbundssekretær Palle Thomsen, som i en periode har haft varetaget 

kassererposten i regionen, kunne ikke finde sted.  

Ingen af de øvrige menige medlemmer i regionsledelsen var interesseret i at overtage kassererposten, og det blev 

derfor aftalt med Palle, at han ville varetage posten frem til nytår 2019, hvor afløseren til posten (Tommy 

Bergmann) i mellemtiden var fundet. Banken modsatte sig imidlertid overdragelse af fuldmagt til regionens konti 

til Tommy, fordi han ikke var valgt til posten, som vedtægterne foreskriver og fordi det ikke fremgår af regionens 

vedtægter, at regionsledelsen har bemyndigelse til at udpege personer til at disponere over foreningens formue 

og bruge bankens elektroniske produkter. Enden på det hele blev, at Palle har varetaget posten frem til nu, 

således, at vi på generalforsamlingen lovformeligt kan vælge en ny kasserer. 

Endvidere er der nu indføjet en passus i forslag til nye vedtægter, at regionsledelsen kan udpege en ny formand, 

næstformand eller kasserer frem til næste ordinære valg, hvis en af disse forlader posten i en valgperiode. På den 

måde kan det undgås, at regionsledelsen bliver lammet, hvis en tilsvarende situation skulle opstå igen. 

Futsal 

Ny idræt er landet i regionen – det er fantastisk dejligt, når nyt kommer til! Det er fodboldvarianten futsal som 

har fået fodfæste med flere klubber og en organiseret liga – i første sæson baseret i Vejle med hold fra byen. Det 
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bliver spændende at følge den videre udvikling. Der er nogle meget engagerede folk bag dette nye tiltag – bl.a. 

Regionens næstformand Daniel Bonnici. 

Ny identitet for DAI Forbundet 

Forbundet fik sidste år opfrisket hele sit grafiske udtryk, bl.a. med et nyt logo, som både er nutidigt og samtidigt 

favner forbundets 90-årige historie. I den forbindelse blev der også implementeret en ny mere enkel og moderne 

hjemmeside med gode overskuelige funktioner og indhold. Selve processen med nyt design har Regionen kun haft 

overfladisk andel i, men vi glæder os over det og har lykkeligt taget det nye design til os, som det bl.a. ses i 

forslaget til nye vedtægter og skabelonen der er brugt til årsmappen her. 

 Ansøgninger 

I løbet af året er der i regionen søgt om støtte til køb af forskelligt udstyr og afvikling af arrangementer, se 

oversigt her nedenfor. 

Ansøger Formål Ansøgt beløb 
(kr.) 

Bevilget beløb 
(kr.) 

Stol på motionen T-shirts til instruktører 5.288 5.288 

Studieboldudvalg Mobilt højtaler system, dækning af kørselsudgifter 
og forplejning ved møder samt til præmier og 
pokaler til byfinaler 

12.000 12.000 

MTB-udvalg Ekstern harddisk til filmproduktion 2.800 2.800 

Futsaludvalg Medaljer og pokaler 2.000 2.000 

Krolfudvalg Beklædning til udvalg, dækning af deltagergebyr ved 
DM, præmier og medaljer til regionsmesterskab, 
præmier til indendørs krolfstævne 

8.500 7.500 

Seniorudvalg Indkøb af 2 nye bioimpedansmålere 1.900 1.900 

I alt  32.488 31.488 

Optagelsesprocedure for nye foreninger 

Ansøgningsprocessen for foreninger som ønsker medlemskab af DAI, er blevet forenklet, så det nu foregår via en 

onlineformular på nettet. Det sikrer en hurtigere ansøgningsproces og mindre administrativt arbejde for 

Forbundet og Regionen.  

NemTilmeld 

DAI Forbundet har taget et nyt system i brug til at håndtere og administrere arrangementer på alle niveauer i 

organisationen. Systemet er også stillet til rådighed for regionerne. Med systemet har vi fået en platform, hvor vi 

nemt og på en struktureret facon kan oprette begivenheder med oplysninger om tid, sted, betingelser og med 

indbygget system til opsamling af deltageroplysninger og salg af billetter. En gave til os! Det er det system, der er 

anvendt ved tilmeldingen til dette års generalforsamling. Det kan også benyttes til arrangementer, stævner mm. 

som vores idrætsudvalg står bag. Idrætsudvalgene i Regionen kan kontakte konsulent Andreas Thiesson eller 

formand Jørn Bjarning Pedersen for yderligere info. 

Vedtægter 

I foråret har der være arbejdet med et gennemgribende eftersyn og revidering af Regionens vedtægter – både 

fordi der var brug for et par konkrete tilføjelser i forhold til at tildele fuldmagt til foreningens kasserer, men også 

fordi der på en række andre punkter var brug for lidt bedre præcisering af forskellige procedurer. Samtidigt er en 

del tekster sprogligt fornyet for at fremstå mere nutid og letlæselig. 

De nye vedtægter er indgivet som forslag til behandling her på generalforsamlingen. 
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Tak for i år 

Til slut vil jeg gerne takke hele regionsledelsen, inklusive suppleanter, idrætsudvalg og vores eksterne kasserer 

Palle Thomsen for at have taget fantastisk god imod de nye regionrådsmedlemmer inkl. jeg selv for godt et år 

siden. Tak for et godt samarbejde – tak for at sprede god energi til vores møder og for at bidrage stort i de 

idrætsudvalg og foreninger I repræsenterer! En stor tak også til vores konsulent Andreas Thiesson, som 

utrætteligt holder ploven i fugen og med sit engagement og kompetencer sørger for, at holde os til ilden, så vi 

fortsat udvikler os med nye tiltag og aktiviteter i Region og i udvalg. 
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Beretning for krolfudvalget 
Udvalgsformand, Helmuth Abrahamsen 

Vi har haft bestyrelsesmøder og samt 8 stævner, med ca. 876 personer, deltaget i Landsstævne og DM-

mesterskab. 

Tønder er blevet medlem i 2019. 

Der har været afholdt Regionstævne med mange fine præmie og pokaler. 

3 medlemmer af krolfudvalget deltog i idrætsforum med tilhørende fejring af DAI Forbundets 90 års jubilæum i 

Dalum. 

Vi er 7 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter i krolfudvalget. 

 

Konsulent, Andreas Thiesson, tilføjer:  

Krolf i Syddanmark har igennem de sidste par år været igennem en udvikling, hvor foreningerne er blevet mere 

selvstændige i forhold til afvikling af stævner. I 2019 har der været afviklet 8 flotte stævner i Syddanmark, hvor 

”værts” foreningen selv har stået for afviklingen af stævnerne. Det har været en fornøjelse at opleve det fælles 

ansvar, som alle krolfforeningerne har været med til at løfte. Dette skyldes de mange frivillige fra foreningerne, 

som har deltaget til stævnelederkursus samt dommerkurser. 

Afslutningsvis vil jeg tilføje, at det altid er en fornøjelse at komme ud og opleve krolfstævnerne og det unikke 

fællesskab, hvor 100+ seniorer samles med smil på læben, mens der både er plads til hygge samt spændende 

konkurrence.  
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Beretning for senioridrætsudvalget 
Udvalgsmedlem, Søsser Buch Outzen 

Senioridrætten i Region Syddanmark har i 2019 haft flere aktiviteter og nye ting er sat i værk. 

Certificeringer 

En tilbagevendende begivenhed har været certificeringer af plejehjem rundt om i Regionen. Esbjerg er nu næsten 

i havn med at alle deres plejehjem er Senioridrætscertificerede. I alt er 17 plejehjem i Region Syddanmark blevet 

certificeret i 2019, heraf de fleste i Esbjerg kommune, men Haderslev, Åbenrå og Svendborg kommune er også på 

landkortet over certificerede idrætsplejehjem. Jørn Tang, Jørn Bjarning, Søsser, og konsulenterne Thomas og 

Andreas har i fællesskab løftet opgaven. 

Fitnesstest 

Aktive seniorer Nordals har igen i år, fået lavet seniorfitness test foretaget af Jørn Tang og Andreas. Det ser ud til 

at blive en årlig tradition. 

Til testen bruges et Omron Body Fat apparat. Apparatet er ikke altid stabilt og kan ikke måle testpersonens vægt 

og kun registrere alder til 70 år. Senioridrætsudvalget har søgt regionsledelsen om penge til indkøb af 2 nye 

apparater, som lever op til de manglende funktioner. Ansøgningen er imødekommet. 

Naturmotion 

Gråspurvene Sydals er aktive med naturmotion. Der laves ture på 4-5 km rundt om på Als. Turene afvikles ca. hver 

2. måned. 

Seniorcamp 

Seniorcampen i august blev afviklet på Nordals. 130 deltagere, godt vejr, god stemning og gode tilbagemeldinger 

fra deltagere. 

Kurling 

I september var Andreas på besøg i Stol på Motionen, Sønderborg, hvor små 30 instruktører blev introduceret i 

Kurling. Det var en stor succes, så stor, at der nu er dannet en Kurling forening. De har lånt en gymnastiksal på 

Nordals skolen. Senioridrætsudvalget håber til efteråret at kunne lave et Kurling stævne. 

Boligforening 

Bolig Syd i Aabenraa kommune har fået lavet en idrætsforening, primært målrettet pensionisterne i 

boligforeningen. DAI har hjulpet med et inspirationskursus, hvor de blev introduceret til bl.a. stolemotion og krolf. 

Boligforeningen har nu, et fast krolf- og stolemotionshold. 

Kurser og uddannelser 

Region Syddanmark har i Kolding kommune afviklet kurser i Stolemotion, demenstræning uddannelse og brainfit. 

Langeskov på Fyn har haft inspirations uddannelsesdag for alle seniorforeninger på Fyn. 

Alle seniorforeninger på Nordfyn har holdt seniortræf. Der deltog ca. 150 til en hyggelig idrætsdag. 

Alle senioridrætsforeninger på Fyn har været inviteret til et uformelt ”udvalgsmøde”. Der deltog 9 personer. 
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Medlemskontakt 

Senioridrætsudvalget Syddanmark har gennem længere tid arbejdet på at få mere kontakt til medlemmerne og 

høre deres ønsker om nye aktiviteter og kurser. 

Vi har sendt dem en invitation til et kaffemøde hos Søsser i april måned. Vi håber der kommer mange og at vi kan 

få nogle interesseret i, at gå ind i senioridrætsudvalget. Vores udvalgsformand gennem 17 år Jørn Tang træder ud 

af udvalget og deltog i det sidste møde d. 12. februar, så p.t. er der kun 2 medlemmer af udvalget. Skal der 

iværksættes nye tiltag har vi brug for flere kræfter. 

Cykelsamarbejde 

Senioridrætsudvalget har forsøgt at lave et cykelsamarbejde mellem de cykelklubber der findes på Als. Desværre 

var der ingen interesse p.t. Ideen er nu sat i bero. 

Tak 

Tak for godt samarbejde i senioridrætsudvalget. Kæmpe tak til afgående udvalgsformand Jørn Tang for trofast 

arbejde gennem mange år. Tak til Andreas fordi du som ung person har tålmodighed og energi til at hjælpe og 

finde nye tiltag for senioridrætsudvalgets fremtid. 

  



 

 

  Side 11 / 17 

Beretning for MTB-udvalget 
Udvalgsformand, Mads Kenneth Due Enggaard 

2019 startede, hvor vi slap i 2018, nemlig med masser af gåpåmod, motivation og høje forventninger til et nyt og 

spændende MTB-år. 

Foruden vores populære arrangementer "Vis mig din hjemmebane", lagde vi i de første måneder af 2019 utrolig 

meget tid og mange kræfter i at få vores nye satsning DAI MTB Festival på benene. Desværre måtte vi erkende at 

resten af Danmark ikke var klar til den, det kneb med at få solgt billetter til arrangementet, så vi pakkede sammen 

og lagde i stedet kræfterne i vores andre ideer og tiltag. 

Årets første arrangement blev et nyt tiltag, nemlig 3-kamp på Nordfyn. I samarbejde med Særslev Skytteforening, 

fik vi lavet et super hyggeligt arrangement, hvor skydning, Frisbeegolf og MTB var disciplinerne. 

Derudover havde vi igen stor succes med masser af tilmeldinger til vores 6 "Vis mig din hjemmebane" 

arrangementer fordelt ud over Fyn og et i Kolding, som var første frugt på vores indtog i Jylland. 2019 blev året, 

hvor vi udvidede, og kiggede mod de jyske klubber og foreninger. Målet og ønsket var at få skabt samme 

fællesskab og hygge, som vi i den grad har oplevet ved arrangementerne på Fyn. 

I efteråret havde vi igen i en Fællestur til Silkeborg, hvor der blev serveret masser af Hot Dogs og andet godt til 

ganen, samtidig med masser af MTB i den fantastiske natur deroppe.  

Året sluttede af i Haarby med et "night ride" arrangement. Meningen var at komme ud og køre MTB i skoven sent 

om aftenen med lygter på, så sanser og teknik kom på en prøve. Den lokale MTB-klub havde alliereret sig med en 

flok rollespillere, som på fornem vis fik sat den rette uhyggelige og sjove stemning ude i den mørke skov med 

trolde, orker, hekse og andet godtfolk.  

Året var igen et år, hvor fællesskab, hygge og samarbejde med vores medlemsforeninger og deltagere ved 

arrangementerne blev dyrket og styrket, og en masse nye bekendtskaber på kryds af klubber og foreninger blev 

skabt. 

Arrangementer 

Dato Arrangement Deltagere 

24. februar 3 kamp – Særslev 25 

8. april Vis mig din hjemmebane – Haarby 75 

4. maj Vis mig din hjemmebane – Svendborg 52 

27. maj Vis mig din hjemmebane – Assens 53 

18 juni Vis mig din hjemmebane – Kolding 85 

26. august Vis mig din hjemmebane – Middelfart 61 

16. september Vis mig din hjemmebane – Faaborg 54 

20. oktober Fællestur – Silkeborg 73 

19. november Nightride – Haarby 57 

Medlemsforeninger i 2019 

Navn Medlemmer 

Nyborg Cykle Klub 200 

Egebjerg Bakker MTB Spor 
(Skovhuggeren) 

500 

Sydfyns MTB klub 75 

Næsby Cykelmotion 300 

HBC Haarby Bicycle Club 80 

Fåborg Ski og Motion 320 

DAI MTB Fyn 17 

MTB Assens 40 
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Beretning for studieboldudvalget 
Udvalgsformand, Josef Sedighi Hansen 

Kort om Studiebold 

Studiebold er en indendørs fodboldturnering for studerende og undervisere på videregående uddannelser i 

Danmark. I Studiebold lægger vi vægt på fællesskab, højt humør og at fodbold er for alle. 

Projektet blev etableret i slutningen af 2017 og de første turneringer blev afholdt i starten af 2018. I 2018 havde vi 

to studiebyer med på vognen, Odense og Kolding. På daværende tidspunkt havde vi 34 hold tilmeldt til de interne 

stævner, med 5-8 spillere per hold. 

Studieboldturneringen afvikles hvert år i vintermånederne. 

Året der gik 

Studiebold anno 2020 har til dato været et spændende år, hvor vi har udbredt vores turnering. I 2019 foregik 

stævnet i fire byer, men 2020 bringer yderligere afvikling af stævner på Sjælland. Vi er nu oppe på 6 byer totalt; 

Odense, Kolding, Århus, Esbjerg, Roskilde og København. I 2020 havde Studiebold 70 hold tilmeldt.   

Landsfinalen 2020 skulle have været afholdt den 15. marts i Sydbank Arena i Kolding. Vi havde ansøgt Studiebyen 

Kolding om 85.000 kr. til afviklingen af arrangementet og vi fik godkendt 65.000 kr. Dette betød at Landsfinale-

rådet, bestående af frivillige fra Odense, Kolding og Århus, havde arrangeret det helt store set-up til landsfinalen. 

Her var der booket bland andet professionel DJ, lys- og ildshow, pauseshow i form af fodboldjonglører, udstyr til 

tilskuerkonkurrencer og en kendt komiker som konferencier, ved navn Daniel Hoffe – også kendt som Jyden. Alt i 

alt, var der lagt op til en vaskeægte fodboldfest.  

Landsfinalen blev desværre ikke afholdt, grundet COVID-19 situationen, og er derfor udskudt på ubestemt tid. Vi 

håber, når denne krise er overstået at afholde landsfinalen med nogenlunde samme feststemning og hyldest til 

fællesskabet, som fodbold kan skabe.  
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Beretning for futsaludvalget 
Idrætskonsulent, Andreas Thiesson 

Det var med stor glæde at 2019 blev året, hvor der blev afviklet en Futsal turnering i region Syddanmark.  

Vejle United Futsal (VUF) er en Futsal-forening, der har eksisteret i 2 år. Klubbens bestyrelse, der har været med 

fra starten, har i de 2 år arbejdet målrettet på at skabe en stærk forening, som kan være med til at udvikle 

”bredde”-futsal. 

I takt med at VUF er vokset har deres medlemmer i stigende grad givet udtryk for deres interesse for at deltage til 

Futsal-turneringer. Mulighederne er dog meget begrænset på Fyn og Jylland, hvor der kun tilbydes enkelte 

spilledage gennem DBU. 

Bestyrelsen bag VUF besluttede derfor, at de ville lave en ny futsal-liga, hvor spillets potentiale kommer til sin ret. 

På den baggrund indgik VUF og DAI Region Syddanmark et samarbejde, i håbet om, at DAI kunne være med til at 

skabe de rammer og give den fornødne sparring, der skulle til for at udvikle futsal som sportsgren i Danmark.  

Der deltog i alt 6 hold til turneringen, som blev afviklet over 2.5 måned.   
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Foreningsoversigt pr. 2.6.2020 
Foreningsmedlemmer   
500467 B 1909 Boldklubben 1909 5240 Odense Nø 

500471 Bolbro Gymnastik- Og Idrætsforening Bolbro Gymnastik- Og Idrætsforening 5200 Odense V 

500484 Egebjerg Ældre Idræt Ellen Margrethe Pedersen 5771 Stenstrup 

500487 Esbjerg Karate Klub Claus Jensen 6705 Esbjerg Ø 

500497 Hindsholm Ældreidræt Allis Kristiansen 5380 Dalby 

500501 I.F.S.-99 - Fredericia Sine Hjelm 7000 Fredericia 

500513 Langeskov Ældreidræt Jette Nielsen 5550 Langeskov 

500518 Munkebo Ældre Idræt Christian Laursen 5330 Munkebo 

500520 Nordals Aktive Seniorer Jørn Tang 6430 Nordborg 

500522 Odense Kammeraternes Sportsklub O K S 5000 Odense C 

500525 Odense Håndboldklub Af 1977 Ulla Holm 5320 Agedrup 

500548 V. H. G. - SYD Eva Schultz 6100 Haderslev 

500557 Tarup-Paarup Idrætsforening TPI-Sekretariatet 5210 Odense Nv 

500566 Ældre i Bevægelse - Søndersø Ulla Marvø 5471 Søndersø 

500567 Ældre i Bevægelse i Uggerslev Birthe Hansen 5450 Otterup 

500568 Ældreklubben H.E.N. Birgit Blom 5450 Otterup 

500569 Aabenraa Senioridræt/Sjov Motion Lone Beck Hansen 6200 Aabenraa 

500842 Lumby I.F. 1988 Ulla Bøgsted 5270 Odense N 

500897 Senior Sjov i Bedsted Holger Jacobsen 6240 Løgumkloster 

500931 Skærbæk Bowling og Alternativ idræts klub Niels Peter Weiland 6780 Skærbæk 

501076 Gråsten Karate Klub Johnny Wilhelmsen Schmuck 6300 Gråsten 

501247 IFS Vestjyderne Ralf Sendzikowski 6800 Varde 

501275 Rørup Sogneforening Ivan Sørensen 5560 Aarup 

501321 Middelfart Karateklub Kyokushinkai Henning Nielsen 5500 Middelfart 

501358 Taulov Skærbæk IF - Gym. Margrethe Hornum 7000 Fredericia 

501379 Gymnastikforeningen 94 Helle Jensen 7000 Fredericia 

501432 Glad Motion Vejen Sinne Tarp 6560 Sommersted 

501496 SGI Gymnastik Regina Nielsen 6710 Esbjerg V 

501540 Vester Sottrup Krolfklub Kaj Anker Petersen 6400 Sønderborg 

501557 Healthy People Szafaa Mostapha 5240 Odense Nø 

501561 Løgumkloster Krolfklub Solveig Jensen 6240 Løgumkloster 

501574 Idrætsforeningen Koldinghus 09 Vækststedet 6000 Kolding 

501602 Egen Seniorer Anders Christian Jensen 6430 Nordborg 

501621 Asia Sport Center Jørn Skifter Andersen 6000 Kolding 

501742 Gråspurvene Dorthe Schack 6470 Sydals 

501760 Højst Krolfklub af 2009 Peter Jepsen 6240 Løgumkloster 

501798 Nørremarkens Krolf Klub Poul Nielsen 6760 Ribe 

501819 Sønderborg Tennisklub Peter Helmut Hansen 6400 Sønderborg 

501820 Stol på Motion Søsser Buch Outzen 6430 Nordborg 

501870 Aabenraa Karate Klub Michael H. Simonsen 6200 Aabenraa 

501875 Foreningen Hou Skole Maja Kristensen 5953 Tranekær 

501876 Minami Karate Dojo Kurt Olsen 6280 Højer 

501892 Esehusets Krolf Britta Seifert 6710 Esbjerg V 

501898 Svendborg Senior Idræt Ellis Rasmussen 5700 Svendborg 

501935 Dybbøl Krolf Klub Inger Andersen 6400 Sønderborg 

501958 Munkensdam Krolf Jette Vinding Samuelsen 6000 Kolding 

502097 Kaizen Karate Do Henrik Katborg 6000 Kolding 

502161 Sønderborg Krolfklub Børge Georgi 6400 Sønderborg 

502166 Skibhuscentret  5000 Odense C 

502224 Felsted Krolf Laura Madsen 6200 Aabenraa 

502245 Esbjerg Nord Idrætsvenner 60+ Lis Hansen 6715 Esbjerg N 

502253 Foreningen Egebjerg Bakker MTB-spor Morten Eg 5771 Stenstrup 

502259 FC Campus Magnus D. Frank 5230 Odense M 



 

 

  Side 15 / 17 

502269 Studiebold EAL Odense Sebastian Knudsen 5000 Odense C 

502270 Studiebold UCL Josef S. Hansen 5000 Odense C 

502271 SDU Idræt Kolding Emil Fredensborg 6000 Kolding 

502276 Sydfyns MTB Klub Mads Enggaard 5700 Svendborg 

502277 Studiebold IBA Kolding Jonas Christensen 6000 Kolding 

502278 Nyborg Cykle Klub Anette Leisner 5800 Nyborg 

502281 Kolding KFUM Senioridræt Jørgen Roed 6000 Kolding 

502285 Faaborg Ski- og Motionsklub Kirsten Bay 5600 Faaborg 

502291 Tønder Krolfklub Ulla Weissert 6270 Tønder 

502294 Vejle United Futsal Daniel Bonnici 5500 Middelfart 

502295 SDU Sport Odense Morten Mose 5260 Odense S 

502296 DAI MTB Fyn Andreas Thiesson 5200 Odense V 

502297 DK Sport Katrine Kjær Nielsen 6000 Kolding 

502298 Fighters Formanden 6000 Kolding 

502319 Næsby IF - Cykelmotion Jan Kortsen 5000 Odense C 

502330 MTB Assens Michael Bo Sørensen 5610 Assens 

502336 Cykelforsagen Ole Paterek 6800 Varde 

502337 Bregnbjerglundens Idrætsvenner Bent Laursen 6500 Vojens 

502341 IFS Noget Særligt Birgit Gouldmann 6622 Bække 

502344 Kirketoftens Idrætsvenner Anette Christensen 6200 Aabenraa 

502346 BoligSyds Idrætsvenner Peder Damgaard 6200 Aabenraa 

502354 Korup Cykelmotion Kim Vittrup Pedersen 5210 Odense Nv 

502355 Haarby Bicycle Club Søren Ravn 5683 Haarby 

502360 Social Aktivitet Mellem Studerende Mathias Neessen 6705 Esbjerg Ø 

502368 Boldklubben Vejle Kammeraterne Tommy Grøn 7100 Vejle 

502383 Askov Mudeaters Lars Jessen 6600 Vejen 

502384 Svendborg Mountainbike Klub Morten Lauritzen 5700 Svendborg 

502386 Sillerup Stjerne træf Ruth K. Aa. Nissen 6100 Haderslev 

502387 MTB 6000 Henrik Dunch 6000 Kolding 

502390 Fælleshave Fårehave Krolf Bent Larsen 6100 Haderslev 

    
Ekstraordinære medlemmer   

60017 Idræt i Dagtimerne - Vejle Koordinator Lars Damgaard 7100 Vejle 

60078 Værestedet Lene Holk Mølby 6800 Varde 

60099 Tangkærcentret Lars Boding 8950 Ørsted 

60112 Sønderborg Kommune Kirsten Christensen 6440 Augustenborg 

60128 Socialpsykiatrien Fredericia Kommune Kenneth Jørgensen 7000 Fredericia 

60145 Impuls - Kursuscenter og mødested Mette Arnfeld Christensen 5700 Svendborg 

60155 Psykiatrisk Sygehus Middelfart, P1 SSA Anita Bresson 5500 Middelfart 

60157 Louisenlund Bosted Tina Møller Kroun 5300 Kerteminde 

60158 Socialpsykiatrien i Kerteminde Minna Vig Stærmose 5330 Munkebo 

70087 Idræt i Dagtimerne Tony Brazil 7000 Fredericia 

70122 Kraftcenter for idræt Anders Jensen 6700 Esbjerg 
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Regnskab for 2019 

Resultatopgørelse 
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Balance pr. 31. 12. 2019 

 

 


