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Ref. Møde i FMK Svendborg 
 

Dato  4.3.2019 

Mødested: Hesselager Fodbold  

Mødedeltagere: Anders Krohn Salgschef Intelligent Marking, Niels Andersen 
Belroboitics, Brian Schaltz fritidskonsulent, Jens Myrup Thomsen BDFL-konsulent 
Svendborg Kommune, Carsten Thrane BK Stjernen, Allan Løgtholdt FC Kurant, 
Morten Frederiksen SFB, Michael Bisbo og Thomas G Hansen Tved BK, Flemming 
Kvist Andersen Fortuna Svendborg, Jørgen Elgaard, Christian Dirksen, Søster, 
Preben Juul Rasmussen Hesselager Fodbold,  
Afbud: Kim Lundvalt Egebjerg, Kim Nørregaard Thurø BK, Tina Rummelhoff 
Stenstrup IF, Peter Andersen ERI 
 
Dagsorden – referat: 

 

1. Demonstration af GPS-styret kridtmaskine v. Anders Krohn Salgschef 

Intelligent Marking. 

2. Demonstration af robotplæneklipper v. Niels Andersen, Belroboitics  

3. Orientering og spørgsmål vedr. de to produkter  

4. Orientering om BDFL i Svendborg Kommune ved konsulent Jens Myrup 

Thomsen 

5. Nyt fra fritidskonsulent Brian Schaltz 

a. Banepleje og vedligehold generelt 

b. Robotklippere og GPS styrede opstregningsmaskiner. 

 

Ad. 5a.  

Den varme sommer 2018 har sat tydelige aftryk på banerne, fortæller Brian 

Schaltz (BS) 

Derfor ”strigler” greenkeeperne banerne som den første banepleje. 

Derefter analyseres de mht. behov for gødning, før de gøder dem.  

Og så klippes græsset. 

Hvis der opleves uregelmæssigheder ifm. baneplejen, kan klubberne kontakte 

BS. 

 

Der er ny kontaktperson ift. klipning af banerne – den nye er:  

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

 

Klubberne skal aktuelt opgøre ønsker om rekvisitter, mål, net mv. og skrive eller 

ringe til BS. 

BS opfordrer klubberne til at spænde målene op, så de kan holde lidt længere og 

i det hele taget reparere på det, der kan repareres – indtil det er tjenligt til 

udskiftning. 

Defekte mål skal indrapporteres til BS, som vil sørge for afhentning. 

  
Ad b: ”De (klubberne) er ligeledes interesserede i kommunale robotklipper”. 

mailto:KEHE@hededanmark.dk
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Jeg hørte klubberne udtale, at robotklippere var smarte, men ikke noget de 
ønskede at gå videre med, da det ikke er en opgave, som ligger i klubberne. 
Jeg supplerede med, at det på sigt kan være interessant at undersøge 
robotklippere som alternativ til ekstern leverandør (Hede Danmark). 
 

 

Ad. 5b  

BS fortæller, at han ser meget potentiale i de to produkter. Han er interesseret i 

at få FMKs ønsker og tanker. 

 

FMKs medlemmer udtrykte samstemmigt, at klubberne er meget 

interesserede i at kommunen arbejder på anskaffelse af GPS-styrede 

opkridtningsmaskiner. 

 

De er ligeledes interesserede i kommunale robotplæneklippere, men det er ikke 
noget de ønsker at gå videre med, da det ikke er en opgave, som ligger i 
klubberne. 
BS supplerede med, at det på sigt kan være interessant at undersøge 
robotklippere som alternativ til ekstern leverandør (Hede Danmark). 
BS fortæller, at kontrakten med Hede Danmark på banepleje løber i endnu 4 år. 

 

Niels efterlyser ideer til drift og brug af opstregningsmaskiner i Svendborg 

Kommune. 

Som svar på dette blev der nedsat et ”opstregningsudvalg”: Michael Bisbo og 

Jørgen Elgaard – samt andre fra FMK, som er interesserede. 

Opstregningsudvalget beskriver klubbernes behov, ideer til drift og råd til 

kommunen ift. indkøb og drift af de GPS styrede kridtmaskiner. 

 

6. Kommunalpolitiske udfordringer 

Der skal i 2019 spares på lokaletilskud. Dette rammer foreninger med egne 

klubhuse og haller i Svendborg Kommune. 

 

Samarbejdet med kultur og fritidsafdelingen (og specielt med Brian Schaltz) har 

altid været og er stadigvæk rigtigt godt.  

Stor ros til ham fra FMK Svendborg. 

 

7. DBU Fyns FMK-kursus C1 kurset – værtsklub, tidspunkt. 

Vært:   SFB, kontaktperson Lars Findsen 

Kursus:  DBU C.1  

Afviklingstidspunkt: 2 dage i maj 2019  

 

8. Nyt fra DBU Fyn 

Puljer åbne for ansøgninger: 
a. DIF & DGI-puljen 
b. DBU’s Ungdomsfond 

https://www.dbufyn.dk/nyheder/2019/februar/foreningspuljen19
https://www.dbufyn.dk/nyheder/2019/februar/nu_kan_du_soege_midler_hos_ungdomsfonden?dm_t=0,0,0,0,0
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c. DBU Fyn/Albanipuljen 
DBU Fyn har ekstra fokus på 4 områder i 2019: 
Flere før-skole-børn i fodboldklubberne 
Flere piger i fodboldklubberne 
Flere og bedre uddannede trænere 
Flere DBU Fyn-dommere  
 
Flere nye dommere. Klubberne skal tages med i denne rekruttering.  
https://www.dbufyn.dk/nyheder/2019/februar/dommerrekruttering 
 
Nye IT-kurser styrker klubben 
 
Hvad siger folk om jeres fodboldklub: Lyt til medlemmerne med 
medlemsundersøgelsen Players 1st (se ligeledes vedhæftede bilag) 
 
Kurser i FMK-regi.  
DBU Fyn kan ikke tilbyde ikke gratiskurser i formandsklubberne mere – der er 
rent budgetmæssigt ikke sat penge af til det. 
MEN – Formandsklubberne kan dog søge DBU Fyn/Albani puljen og vil kunne få 
refusionen den vej igennem. 
Det vil sige, at værtsklubben vil kunne søge hele beløbet til et C.1 eller et C.2 
kursus 
 

9. Kort nyt fra klubberne 

Fortuna Svendborg 

Pigeraketten kommer til klubben, som vil udnytte at få DBUs fokusområde med i 

rekruttering og fastholdelsesdelen. 

Fortuna deltager i Svendborg sportsfestival 24.5 med en pige. 

Klubben har status quo mht. medlemstal 

Alle forældre er blevet adspurgt direkte, om de vil hjælpe med opgaver – og de 

har svaret ja til at deltage.  

De medlemmer, der ikke har været tid til at tale direkte med, har ikke meldt 

positivt tilbage.  

Derfor tænker Fortuna Svbg. i at finde frivillighedskoordinator.  

 

SFB 

SFB / Oure har i dag afsendt licensansøgning (U17 og U19) til DBU i det 5-

stjernede system, hvor SFB/Oure rangerer med 1-1½ stjerne. DBUs licenskrav er 

meget høje og vanskelige at honorere. 

Det er SFB-Oures ambition på sigt at få to stjerner for at være talentcenter i det 

sydfynske område. 

Samarbejdet med Oure er forløbet rigtig godt. Der har være visse udfordringer 

med SfB i U17 regi hvor det kan være svært for nogle af SFB-drengene, at 

opleve, hvis de ikke er gode nok til at spille på førsteholdet/samarbejdsholdet i 

SFB-Oure. 

Den nuværende bestyrelse har nu siddet i to år. Der arbejdes på en langsom 

udskiftningsproces i bestyrelsen, så skift ikke sker på samme tid, men der skabes 

kontinuitet. 

https://www.dbufyn.dk/klubservice/okonomi_og_fonde/dbu-fyn-albani-puljen
https://www.dbufyn.dk/nyheder/2019/februar/dommerrekruttering
https://www.dbufyn.dk/nyheder/2019/januar/ny-it-kursusstruktur
https://www.dbufyn.dk/nyheder/2019/februar/nyt_klubvaerktoej_maaler_medlemstilfredsheden
https://www.dbufyn.dk/nyheder/2019/februar/nyt_klubvaerktoej_maaler_medlemstilfredsheden
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Der samarbejdes om planer om nyt klubhus og nye faciliteter med SG og 

Svendborg Idrætscenter, hvilket er fastholdt i en projektbeskrivelse. 

OB har Topcenter i SFB for U10-U12 drenge 

 

Hesselager 

Klubben har etableret klubsamarbejde med Skaarup i pige U14 og U16, som i 

begge årgange stiller 11 mands hold. Pigerne betaler kontingent i deres 

moderklub.  

Hesselager har været i La Landia med 9 børne/ungdomshold på en fælles 

oplevelsestur. 

Der kan stilles 2 seniorhold i år 

Der er lige så mange piger i klubben nu som der var medlemmer for 5 år siden. 

Desuden arbejdes med at få bedre bane- og lysforhold i klubben 

Alle medlemmer er i Klub Office – men der opleves udfordringer med at klub 

Office kan håndtere alle medlemmer 

Hesselager forsøger at lægge alle klubbens frivillige i Klub Office. 

I år skal alle børne- og ungdomsspillere købe deres eget kampsæt til en billig 

pris. Hummel og Fynske Bank er medfinansierende på dette køb, som virker til at 

blive populært hos de unge. 

Den automatisk kontingentopkrævning i klubben er stadigvæk en kæmpesucces, 

og har betydet en meget stor tidsmæssig besparelse for kassereren. 

For et år siden var der ca. 60 medlemmer i klubben – nu er der 120 

 

FC Kurant 

Der er startet kvinde fitness, hvor 10-15 kvinder deltager. De følger med 

udendørs. 

Seniorerne var ca. 40 spillere til første træning. I løbet af vinteren er der kommet 

5-6 nye medlemmer 

Spillerne har kunnet tilmelde sig tre forskellige træningsformer i vinterens løb. 

 

Stjernen Svendborg 

Klubben funger godt. Der er 1 seniorhold 11 mands og et 8 mandshold – men 

det er håbet, at der kan tilmeldes 2 senior 11 mands til turnering efter 

sommerferien 

På ungdomssiden stiger medlemstallet stødt 

Som et nyt tiltag arbejdes på at etablere en underafdeling i klubben i det nye år 

med E-sport 

Generalforsamlingen netop afsluttet med gode nyvalg 

Carsten Thrane har sammen med 4 andre klubber i området talt med Politikere i 

kommunen om et kunstgræsprojekt til ca. 4.5 mil. alt inkl. 

De 5 klubber skal dele og have del i kunstgræsbanen.  

Carsten T fortæller, at der er udtrykt politisk velvilje til projektet. 

 

Tved BK 
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Klubben oplever tilbagegang på ungdomssiden. Der er hold i alle rækker indtil 

U12 drenge. 

Tved har tilmeldt et U19 hold, et 11 mands kvindehold, s1 og s2 hold og i alt har 

klubben ca. 300 medlemmer. 

Generalforsamlingen i november betød udskiftning på næstformandsposten. 

Thomas Hansen blev valgt ind, ligesom der skete to andre udskiftninger i 

bestyrelsen. 

Michael udtrykker generel tilfredshed med livet i Tved BK. 

 

10. Evt. 

Næste møde 

Dato  ons. 22 maj 17.30 

Værtsklub: Tved BK 

 

Punkt til dagsorden: 

IT-tema med superbruger som gæst (klub Office mm) 

 

 

Referencer:  

Anders Krohn, Salgschef, Danmark. 

Intelligent Marking, Fanøvej 2 · 9800 Hjørring 

Mobil. +45 30 1515 14 - Tlf. +45 71 999 401 

Website: www.imr.eu 

Demonstration af en GPS-styret kridtmaskine, som kan kridte en 11 mandsbane 

op på 20-30 min. 

Niels Andersen   
Belroboitics  
+45 2145 2149 
www.belrobotics.com 
Demonstration af robotplæneklipper. Firmaet producerer maskiner, som passer 
op til 20.000-24.000 m2 bane med en maskine. 

 
Med venlig hilsen 

 

  

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

 

tel:+45%2030%201515%2014
tel:+45%2071%20999%20401
http://www.imr.eu/
tel:+45%202145%202149
http://www.belrobotics.com/

