Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i Lejre Idrætsunion,
22. marts 2018 - kl. 19.00 i Ostedhallens cafeteria.
Tilstede: Børne- og ungdomsforeningen Bramsnæs Nord, Gevninge Idrætsforening, Hvalsø Idrætsforening-Fodbold, Hvalsø orienteringsklub, Hvalsø Petanqueklub, Hvalsø Skytteforening, KHIF, Langvad Gymnastikforening, Sjov Seniormotion, Såby Badminton, Twostep Linedancers, Hvalsø Gymnastikforening, Phi, Osted Idrætsforening og Line Jacobsen (Venstre).
Referat:
Velkomst ved formand Lars Dalsgaard.
Indlæg ved Morten Normind - Pædagog og lærer på Bramsnæsvigskolen og håndboldtræner i KHIF.
Morten er initiativtager til et projekt med idrætslederuddannelse på Bramsnæsvigskolens fra 6.-9.
klasse. Morten vil gerne i kontakt med idrætsforeninger, som vil tage de unge frivillige videre ud i
foreningslivet, i en form for praktik.
Konceptet er udviklet af Dansk Skoleidræt.
Morten kan kontaktes på: m.normind@hotmail.com, tlf. 29 93 61 62.
Punkt 1 - Valg af stemmetællere, dirigent og referent.
Stemmetællere: Sune Frederiksen (Hvalsø orienteringsklub) og Torben Bovien (KHIF)
Dirigent: Peter Rasmussen (Gevninge Idrætsforening)
Referent: Mette Christensen (KHIF)
Peter Rasmussen erklærede repræsentantskabet som lovligt varslet, med 30 dages frist.
Punkt 2 - Beretning om LIU's virke i det forløbne år.
Formandens beretning var fremsendt sammen med dagsorden. Herfra refereres kort.
Året har været præget af, at unionen skal starte helt fra bunden - det tager tid. Unionen er nu ved
at tage form og retning.
Rekruttering af medlemmer har været en væsentlig del af denne første del af unionens arbejde. Vi
ønsker at stå stærkt med et bredt fundament og repræsenterer flest mulige foreninger i Lejre kommune. Vi har nu 29 foreninger og mere end 7.500 medlemmer.
Vi er begyndt at have en fast kontakt med Lejre kommune, som bliver en del af det kommende
arbejde. Derudover har vi været optaget af at få de unge til at involvere sig i foreningsarbejdet,
derfor har vi valgt at forfølge Morten Norminds projekt om idrætsleder som valgfag i skolen.
Den kommende tid vil også byde på et medlemsmøde, der er programsat den 23. maj 2018, i Hvalsø
Hallen, Multirum 2, kl. 19.00.
Line Jacobsen supplerede med, at kommunalbestyrelsen har indsendt en ansøgning til DIF om at
blive ”Visions kommune”. Der skal vælges 15 kommuner i Danmark.
Punkt 3 - Aflæggelse og godkendelse af regnskabet for foregåede regnskabsår.
William gennemgik regnskabet for det foregående regnskabsår.
Der var budgetteret med 3.500 medlemmer ved årsskiftet. Der var 5.800 medlemmer.
Unionens konto er nu oprettet, således at det er muligt at indbetale kontingent.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, der dermed blev enstemmigt godkendt.
Punkt 4 - Indkomne forslag.
Evt. forslag fra foreningerne skal være formanden i hænde senest 14 dage før repræsentantskabsmødet d.v.s.
08.03.2018

Der er ikke indkommet nogen forslag.
Punkt 5 - Fremlæggelse af bestyrelsens økonomiske forventninger til indeværende regnskabsår,
samt fastsættelse af kontingent.
Medlemskontingentet er kr. 2 pr. medlem fra medlemsforeningerne. Der er pt. 7.500 medlemmer.
Det foreslås at kontingentet for 2019 forbliver på kr. 2,00 pr. medlem fra medlemsforeningerne.
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer. Kontingentet blev enstemmigt vedtaget.
Punkt 6 - Valg til bestyrelsen m.v. i henhold til vedtægterne.
Se bilag.
Lejre Idrætsunion vil gerne have to nye bestyrelsesmedlemmer og to nye suppleanter til bestyrelsen.
Her ud over skal findes én revisorsuppleant på mødet.

Til bestyrelsen:
Formand Lars Dalsgaard (KHIF) er på valg og modtager genvalg - blev genvalgt.
Næstformand Jens Nielsen (Hvalsø Fodboldklub) er på valg og medtager genvalg - blev genvalgt.
Mette Strandgård Christensen (KHIF) er på valg og modtager ikke genvalgt. Valgt i stedet blev Kurt
Ettrup (Gevninge Idrætsforening).
Der er mulighed for at vælge et medlem mere til bestyrelsen for et år. Posten kunne ikke besættes.
Suppleanter: På valg Peter Holm (KHIF) og Erik Borup (Lindenborg Roklub), ønsker ikke genvalg.
Laila Larsen (Hvalsø Skytteforening) modtog valg, for et år.
Linda Larsen (KHIF) modtog valg, for et år.
Revisor: Torben Olsen (KHIF) var på valg og modtog genvalg.
Revisorsuppleant: Karl Simonsen på valg og ikke på genvalg. Peter Rasmussen (Gevninge Idrætsforening) blev valgt.
Bestyrelsen takkede de Peter Holm, Erik Borup og Mette Christensen for deres indsats.
Punkt 7 - Eventuelt.
Aktivitetstilskud til ældreidræt blev debatteret.
Der vil blive arbejdet for en nedskrevet idrætspolitik og facilitetspolitik. Line Jacobsen orienterer om
muligheden for at nedsætte et §17.4 udvalg, som er en projektmæssig konstruktion der understøttes af kommunens administration. I dette udvalg vil det være muligt for alle interessenter at deltage.
Der afholdes Aktiv Sundhedsdag den 8. maj 2018 i Hvalsø - kl. 10.00 - 15.00.
Der mangler idrætsaktiviteter i dagtimerne for seniorer - kontakt gerne Thorbjørn, Sjov Seniormotion i Hvalsø.
Lars opfordrede til at foreningerne begynder at bruge hinanden meget mere, således at vi hjælper
hinanden med de udfordringer som foreningerne har.

Der er Markedsdag for skoler, idrætsforeninger og erhvervsliv - 19. april 2018, kl. 15.00 - 17.00 i
Hvalsø hallen. Der er stadig mulighed for at tilmelde sig.
Nogen foreninger har opfattelsen af at DIF’s og DGI’s forsikringer også dækker bestyrelsesansvar.
Det gør disse forsikringer ikke. En særskilt forsikring kan tegnes som tillæg.
Osted Idrætsforeningen afholder et 12 timers Førstehjælpskursus over 3 dage, for nybegyndere.
Kurset afholdes 5., 11. og 17. april 2018. Det koster kr. 600. Der er stadig ledige pladser.
Der er også et 3-timers kursus (genopfriskning). Kurset afholdes 18. april. Det koster kr. 250.
Det er Roskilde Brandvæsen som afholder begge kurser.
Ib Tinghøj stiller spørgsmål til vedtægtens bestemmelse om, at der skal mødes personligt for at indfri
sin stemmeret.
Hermed afsluttes repræsentantskabsmødet. Peter Rasmussen takkede for god ro og orden.
--ꚙ-Uden for dagsordenen afholdt Stine Nissen et indlæg om betydningen af den nye persondataforordning.
Det handler om at opbygge et system, hvor data behandles med omhu, således at der opnås tillid
til opbevaring og behandling.
Gode råd:
· Opbevar så få data på medlemmer og instruktører som muligt.
· Gennemgå de data som foreningen har og skaf jer af med det data som I ikke har brug for.
· Der er særlige data for ”3. personsdata” - det findes i de store foreninger.
· Foreningerne skal have en ”passende” IT-sikkerhed.
· Gå på DGI’s hjemmeside til ”Privatlivs politik” og ”Fortegnelse over data”
Stine forslår, at Lejre Idrætsunion inviterer DGI til at afholde en kursusaften, hvor disse problematikker afholdes. Især de store foreninger, kan have brug for vejledning.

Referent:
Mette Christensen

