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Referat af stiftende repræsentantskabsmøde 

onsdag, den 28. juni 2017 kl. 19 

Lars Dalsgaard byder velkommen og præsenterer programmet for mødet. For de, som 
ikke er bekendt hermed, informeres om den nedsatte initiativgruppe bestående af Erik 
Borup, Lindenborg Roklub, William Skjernaa Jacobsen, formand Folkeoplysnings-
udvalget i Lejre kommune, Lars Dalsgaard, KHIF, og Jens Peter Andersen, Osted 
Idrætsforening samt Ina Frederiksen, Lejre kommune, som har taget sig af det praktiske. 
Sidst i mødeindledningen beklager Lars Dalsgaard planlægningen af mødet, som er 
sammenfaldende med både gymnastiklandsstævne og Roskilde Festival, men 
initiativgruppen har prioriteret, at arbejdet kunne komme i gang hurtigst mulig. 

Dagsorden: 

1. Valg af stemmetællere, dirigent og referent. 

Toben Olsen, KHIF, og Kim Lundgren, Bramsnæs Sejlklub, melder sig på åben 
opfordring som stemmetællere. Jens Peter Andersen foreslåes som dirigent, og han 
vælges med klapsalver. Jens Peter takker for valget, konstaterer at mødet er lovligt 
indvarslet i henhold til vedtægtsforslaget, selvom det endnu ikke er vedtaget, og 
forsamlingen er dermed beslutningsdygtig. Lisbeth Hollerup, Sjov Senior Motion, 
foreslåes som referent, og hun vælges ligeledes med klapsalver.  

 

2. Beslutning om dannelse af Lejre IdrætsUnion. 

Lars informerer om, at han har talt med en del foreninger, og der er en stor del, som 
finder det formålstjenstligt med en idrætsunion. 

Torben, KHIF, mener, at man først skal drøfte visioner og vedtægter, inden der tages 
stilling til oprettelse af en idrætsunion. 

Torben Larsen, AGF, kan ikke se formålet med et organ mellem foreninger og 
kommune; foretrækker selv at tale med kommunen. Lars pointerer, at foreninger 
sagtens kan have en direkte kontakt med kommunen, selvom de er medlemmer af en 
idrætsunion – det ene udelukker ikke det andet. 

Kim, Bramsnæs Sejlklub, spørger, hvad organet skal kunne, og til hvilken gavn det er 
for de enkelte foreninger. Lars svarer, at en idrætsunion kan hæve samarbejdet til et 
lidt højere niveau, kan bruges til erfaringsudveksling og kan understøtte 
idrætsforeningerne i Lejre kommune. William supplerer, at en idrætsunion kan 
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bidrage med noget, som er bredre funderet end det, der kommer fra folkeoplysnings-
udvalgets side eksempelvis i form af netværk, kurser og foredrag. Det kan også være i 
samarbejdet med skole, omkring markedsdag eller hvad foreningerne mener, der skal 
til for at kunne implementere kommunens forslag om integration af flygtnninge og 
psykisk sårbare personer. Det giver en anden tyngde, når emner  kommunikeres fra en 
idrætsunion, end hvis det er udsagn fra enkelte foreninger. Et emne, som ligger lige 
for, er opfølgning på undersøgelsen omkring Lejre kommunes idrætsfaciliteter. 

Peter Holm, KHKS, tilføjer, at en idrætsunion kan varetage sager, som er fælles for alle 
idrætsforeninger. Jo flere, der er med, jo mere vægt ligger der bag. 

Kurt Larsen, Allerslev Gymnastikforening, mener, at der skal være penge med fra 
kommunen til stævner og opvisning. Der er ingen egnede lokaler til sådanne større 
arrangementer, hallen er delt op i 4 små kaninbure, som ikke kan bruges til noget. 
William siger, at medlemsforeningerne kan beslutte, at det eksempelvis er 
lokalefordeling, salg af nedlagte skoler, rådhuse, idrætsunionen skal fokusere på. Ikke 
hvem, der skal have hvilke lokaler hvornår, men de overordnede regler for 
lokalefordeling. Hvis noget ikke er optimalt, ikke fungerer for det store frivillige 
arbejde, er det oplagte emner for en idrætsunion. 

Kim, Bramsnæs Sejlklub, bemærker, at der måske ikke er de samme problematikker i 
de forskellige foreninger, hvortil Lars siger, at der ofte er samstemmende udfordringer, 
som kan handle om foreningen selv, hvor erfaringsudveksling kan være givtigt, eller 
samarbejde med en ekstern organisation som eksempelvis kommunen. 

Henrik Theill, Langvad Gymnastikforening, spørger om mødedeltagerne er 
repræsentative? Kan vi foretage et korrekt og valid valg af en bestyrelse for en idræts-
union? En hurtig optælling viser, at der er repræsentanter for ca. 6.000 medlemmer ud 
af de ca. 9.000 medlemmer af forskellige idrætsforeninger i Lejre kommune. 56 fore-
ninger er inviteret. 

Jens Peter tilføjer, at mødet er lovligt indvarslet, og foreningerne har haft mulighed for 
at sende en substitut, hvis de gerne ville være repræsenteret. 

Christian Andersen, Osted IF, siger, at det drejer sig om idrætten som helhed med 
overordnede sager. 

Peter Rasmussen, Gevninge Idrætsforening, udtaler, at diskussionen understreger, at 
der virkelig er brug for en union til at tage sig af de fremlagte problematikker, og 
tilføjer, at han taler på 800 medlemmers vegne. 

Lotte Geleff, Bramsnæs Sejlklub, spørger, om det bliver så restriktivt at unionen skal 
være talerør eller om foreninger selv kan tale med eksempelvis kommunen. Alle 
medlemsforeninger kan naturligvis korrespondere frit.  

Sune Frederiksen, PHI, fortæller, at man på sammenslutningens seneste møde var i 
tvivl om, hvad en eventuel idrætsunion skulle være. PHI bygger på samme idé, men 
PHI vil gerne støtte oprettelsen. Sune nævner, at Hvalsø Orienteringsklub finder det 
problematisk, at der ikke er mulighed for parkering ved skoven. 
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Kurt Larsen, Hvalsø Gymnastikforeing, mener, at de respektive brugerråd har indsigt i 
de forskellige foreninger, så de kan varetage foreningernes interesser. Jens Peter 
pointerer, at brugerrådene kun har med brugerne af hallerne at gøre, så det er kun en 
del af idrætsforeningerne i Lejre, og understreger, at intet tages fra halbestyrelsens 
kompetancer ved oprettelse af en idrætsunion. 

Erik, Lindenborg Roklub, anfører, at et af formålene med union er, at 
medlemsforeningerne kan få oplyst, hvem der skal tages kontakt til i kommunen 
vedrørende et bestemt emne. Samarbejdet er etableret gennem idrætsunionen, som kan 
fremme samarbejdet med kommunen for især mindre foreninger. Unionen kan også 
yde hjælp til ansøgninger hos fonde. 

Torben, KHIF, erklærer, at selvom KHIF er en stor forening i Lejre kommune, vil de 
gerne bakke op om unionen. 

Jens Peter føler, at der har været en god snak, og at mange aspekter er blevet berørt, og 
spørger om flere har kommentarer 

Kim, Bramsnæs Sejlklub, spørger Ina hvem hun repræsenterer ved sit fremmøde, 
hvortil Ina svarer, at hun er nysgerrig som privatperson. 

Flere kommentarer eller kan vi gå til afsteemning? spørger Jens Peter. 

Torben Larsen, AGF, siger ”Midler? Hvad menes der med det?” Lars svarer, at det står 
i vedtægterne som en mulighed. Hvis for eksempel Udvalget for Kultur & Fritid 
fragiver kompentance for administration af eksempelvis tilskud til kurser og 
uddannelse. Der kunne laves events med forskellige idrætter, men det kræver 
frivillige. En idrætsunion er en god platform for at mødes og udveksle idéer. 

Erik, Lindenborg Roklub, tilføjer, at ønskes samarbejde foreninger imellem, hvem skal 
så kontaktes? Det kan unionen hjælpe med. Et samarbejde kunne også være en form 
for klippekort til eksempelvis kr. 1.000, hvor man kan prøve 10 forskellige sportsgrene. 

Lars fastslår, at unionen ikke skal indvolveres i selve halfordeling, men kan komme 
med forslag til ændringer for rammerne. 

Jens Peter spørger mødedeltagerne, om dannelse af Lejre IdrætsUnion er vedtaget. 
Ingen har indsigelser, og vedtagelsen er dermed en realitet. 

Selvom man ikke er interesseret i Lejre IdrætsUnion, kan man naturligvis godt deltage 
i resten af mødet, bekræfter Lars på forespørgsel.  

Erik, Lindenborg Roklub, bemærker, at de godt kan klare sig uden en idrætsunion, 
men set i helikopterperspektiv er det en god ide. 

 

3. Indkomne forslag til vedtagelse. 

a. Mission og vision 

Forslaget gennemlæses og vises via projektor, hvorefter der er åbent for spørgsmål, 
kommentarer og ændringsforslag. 



 LEJRE IDRÆTSUNION 

 

Side 4 af 7 
 

Kim, Bramsnæs Sejlklub spørger: ”Hvad lægger I i demokratisk dannelse?” 
Foreningsliv og union er demokratisk dannelse. 

Peter, Gevninge Idrætsforening mener, at missionen taler for sig selv. og kan ikke 
forstå, at nogen er skeptisk. 

Erik, Lindenborg Roklub, fortæller, at i Roskilde har man opnået at være hørrings-
berettiget. 

Torben, KHIF, spørger om initiativgruppen har gjort sig tanker om inklussion? Lars 
svarer, at der er ingen facitliste, ikke noget konkret. 

Erik, Lindenborg Roklub gør opmærksom på, at mange ensomme, som kunne 
hjælpes ved at oplyse om idrætsmulighederne gennem unionen. Det afstedkommer 
en meningsudveksling om, hvordan¨man finder frem til de ensomme, og hvordan 
man kontakter dem.  

Karl Simonsen, Osted Idrætsforening, fortæller, at man i Osted laver en film om 
foreninger i Osted, som lægges på nettet.  

Oplægget vedtages uden protester. 

b. Vedtægter for Lejre IdrætsUnion 

Indledningsvis oplyser Lars, at de foreslåede vedtægter primært er stykket sammen 
fra andre unioners vedtægter, og at de inviterede idrætsforeninger alle er godkendt 
af Folkeoplysningsudvalget. Herefter følger en kort gennemgang af vedtægtsfor-
slaget.  

Peter, Gevninge Idrætsforening spørger om én forening eksempelvis er KHIF, 
hvilket bekræftes. Hvad med suppleanter? Kan de så ikke være i samme forening, 
som de valgte bestyrelsesmedlemmer?, spørger Peter videre. En løsning af denne 
problemstilling drøftes. Nogle mener, at sådanne problemstillinger kan løses hen 
ad vejen, mens andre mener, at det skal løses, så der på forhånd er taget højde for 
sådanne tilfælde, da der ellers kan blive handlet mod vedtægterne, men der 
fremkommer ingen løsning på problemstillingen.  

Torben, KHIF, spørger til § 4, hvoraf det fremgår, at bestyrelsen har stemmeret. Det 
konkretiseres, at bestyrelsesmedlemmerne hver har en stemme og de respektive 
foreningsrepresentanter har hver en stemme. 

Der spørges til det tænkte kontingentniveau og William oplyser, at der lægges op til 
et kontingent på kr. 2 pr. medlem årligt. 

Torben, KHIF mener, at § 8 stk. 4 er gummiagtig. Hvor store er midler til den 
daglige drift. Det gives Torben ret i, men initiativgruppen henviser til, at der står 
sådan i flere andre unioners vedtægter. 

Henrik, Langvad Gymnastikforening, har flere ændringsforslag: § 2 stk. 2 bør 
flyttes, da det ikke har noget med formål at gøre, og lokalefaciliteter bør ikke 
nævnes, hvilket erkendes, og det vedtages at § 2 stk. 2 slettes. Henrik spørger til § 3 
stk. 6: Hvorfor et optimistisk skøn? Efter argumenteren frem og tilbage vedtages 
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det at ordet ”optimistisk” fjernes. Henrik gør også opmærksom på fejl i § 4 stk. 4, 
hvor ordet ”retmæssig” skal ændres til ”rettidigt”, og i § 4 stk. 9, som ændres til 
”Bortset fra foreningen, formanden repræsenterer, kan ingen medlemsforening 
have mere end et medlem i bestyrelsen.” Henrik foreslår at der i § 4 stk. 7 tilføjes: 
”Suppleanter skal så vidt muligt vælges fra foreninger, som ikke er repræsenteret i 
bestyrelsen”. Henrik finder ikke ordlyden i § 8 stk. 4s sidste sætning relevant, og 
den ændres efter lidt drøftelse til ”Unionen kan ikke stifte gæld”. 

Lisbeth, Sjov Senior Motion, foreslår en tilføjelse om, at medlemsforeninger kun kan 
hæfte for det vedtagne medlemskontingent, men det findes ikke nødvendigt efter 
ovenstående ændring af § 8 stk. 4. 

John Nielsen, Hvalsø Pentanqueklub spørger, hvor antal foreningsmedlemmer i § 4 
stk. 1 kommer fra (aktuelt 200), og mener, at større foreningers dominans bør 
modvirkes ved at mindre foreninger har mindst 2 repræsentanter. Initiativgruppen 
henviser igen til andre unionsvedtægter, og trin på 200 medlemmer modvirker et 
uoverskueligt antal repræsentanter. Der foreligger også den misforståelse, at en 
forening skal have mindst 200 medlemmer for at blive repræsenteret, men fakta er, 
at en medlemsforening har én repræsentant, og for hver gang foreningens 
medlemsantal kan deles med 200, har foreningen en repræsentant mere. Altså: 1 – 
199 medlemmer: 1 repræsentant, 200 – 399 medlemmer: 2 repræsentanter, 400 – 599 
medlemmer: 3 repræsentanter osv. 

Initiativgruppen understreger, at alt kan rettes til på fremtidige medlemsmøder, 
hvis det ikke fungerer, eller tilføjelser mangler. 

Vedtægterne vedtages med de ovennævnte ændringer. 

 

4. Fremlæggelse af initiativgruppens økonomiske forventninger til indeværende 
regnskabsår samt fastsættelse af kontingent. 

William fremlægger følgende via projektor: 
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Lisbeth, Sjov Senior Motion, spørger til udgiftsposten website (hjemmeside), da det 
anførte beløb kun dækker abonnementsudgifter til udbyder. William svarer, at der 
regnes med gratis arbejdskraft til opsætning og vedligeholdelse af website.  

Budgettet vedtages med klapsalver. 

 

5. Valg til bestyrelse. 

Inden valg til bestyrelsen konstateres det, at bestyrelsesmedlemmer forpligter den 
forening, de repræsenterer, til at være medlem. Nogle giver udtryk for først at skulle 
have et eventuelt medlemsskab godkendt i deres respektive foreninger, men dannelse 
af en union har været på tale siden februar, så der har været mulighed for at fastslå den 
enkelte forenings indstilling hertil i den mellemliggende periode. 

Formand for en etårig periode. 

Erik, Lindenborg Roklub, nominerer Lars. Der er ingen modkandidater, og Lars vælges 
med klapsalver. 

Kasserer for en toårig periode. 

Erik, Lindenborg Roklub, foreslår William, som ligeledes vælges med klapsalver uden 
modkandidater. 

Op til 2 bestyrelsesmedlemmer for en etårig periode. 

Torben Olsen foreslår Mette Damgaard Christensen, tidligere formand for KHIF 
gymnastikafdeling (Torben er i besiddelse af skriftlig tilsagn). Lars foreslår Jens Peter. 
Erik, Lindenborg Roklub foreslåes, men han vil højst acceptere at blive valgt som 
allersidste suppleant. Merete Grunnet, Hvalsø Gymnastikforening, og Jens Nielsen  fra 
Hvalsø Fodbold Klub har begge givet initiativgruppen skriftlig tilsagn om at opstille. 

Mette Damgaard Chritensen  og Jens Nielsen vælges begge in absentia.   

Op til 3 bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode. 

Jens Peter vælges for en toårig periode, og ligeledes vælges Merete Grunnet in absentia 
for 2 år. 

2 bestyrelsessuppleanter. 

Erik, Lindenborg Roklub, og Peter, KHKS, vælges som suppleanter. 

Revisor for en 2 årig periode. 

Henrik, Langvad Gymnastikforening, foreslåes og vælges uden modkandidater 

Revisor for en etårig periode. 

Torben, KHIF, påtager sig en revisorpost for 1 år. 

Revisorsuppleant. 

Karl, Osted Idrætsforening, accepterer valg som revisorsuppleant. 
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6. Eventuelt. 

Kurt, Hvalsø Gymnastikforening, spørger hvem medlemsforeningerne er? Det er de 
foreninger, som melder sig ind. Der er mulighed for tilmelding fra i aften hos William. 

William oplyser, at der udsendes mail til alle de inviterede foreninger med oplysninger 
og senere referat. 

Alle opfordres til at komme med gode emner, temaer, problemstillinger, som Lejre 
IdrætsUnion kan arbejde med. Det allerede fremførte forslag om at prøve andre 
foreningers aktiviteter eksempelvis med klippekort er taget ad notam, så vi lærer 
hinanden at kende på tværs af foreningerne, og dermed bedrer samarbejdet. 

Erik, Lindenborg Roklub, oplyser, at facebookside allerede er oprettet. Har nogen lyst, 
må de meget gerne overtage administrationen af den. Lisbeth, Sjov Senior Motion, 
minder om, at ikke alle er på Facebook, så bestyrelsen skal huske også at meddele sig 
på øvrige platforme. 

Der kastes forslag op i luften om samarbejde foreningerne imellem med henblik på at 
hverve flere unge medlemmer og afholdelse af emnedag, hvor man kan prøve 
forskellige aktiviteter. 

Peter, KHKS, oplyser, at halbestyrelsen påtænker at lave et debatmøde 9. november 
2017. 

Lars understreger vigtigheden af at melde tilbage til LIU, så erfaringer kan deles.  

Jens Peter afslutter mødet med at takke for god ro og orden og ønsker bestyrelsen god 
arbejdslyst. 

20 foreningsrepræsentanter deltog i repræsentantskabsmødet. 

Repræsentantskabsmødet afsluttet kl. 21.40. 

Referent:    Dirigent: 
 

Lisbeth Hollerup   Jens Peter Andersen 
sekretær    formand 

SJOV SENIOR MOTION   OSTED IDRÆTSFORENING 
 
 




