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Referat af repræsentantskabsmøde 
i Lejre Idrætsunion 

torsdag, den 28. marts 2019 kl. 20 

Kirke-Såby Hallens Cafeteria, Egevej 6, 4060 Kirke-Såby 
 

Formand Lars Dalsgaard byder velkommen, og efter fællesspisningen holder Jacob 
Hørlyck Kruse, Skolekonsulent i Lejre kommune et indlæg om foreningers samarbejde 
med skolerne, og derefter holder Jens Peter Andersen, bestyrelsesmedlem i IFIL, et indlæg 
om Internationalt Forum i Lejre kommune. 

Erfaringer fra Markedsdag drøftes, og Jacob Hørlyck Kruse oplyser blandt andet, at 
foreningerne har mulighed for at få frikøbt arbejdstimer til repræsentanter på Markeds-dag, 
som ligger sidst på eftermiddagen. Alle foreninger opfordres til at kontakte Jacob og/eller 
LIU, hvis der er problemer – måske findes der løsninger, man ikke er klar over eksisterer. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af stemmetællere, dirigent og referent. 

Jette Brøndsted, KHIF og Ib Skibber, Kirke-Såby Badminton vælges som stemmetæl-lere. 
Peter Rasmussen, Gevninge IF, vælges til dirigent. Lisbeth Hollerup, Sjov Senior Motion, 
er referent. 

Peter konstaterer, at repræsentantskabsmødet er lovligt indkaldt, og dagsordenen er 
ifølge vedtægterne. 

2. Beretning om LIUs virke i det forløbne år. 

Lars aflægger beretning, som i forvejen er udsendt sammen med dagsorden. 

Jens Nielsen, næstformand, tilføjer, at LIU er centralt placeret i kommunen, og nævner 
Lars’, Williams, og sit eget engagement i kommunens udvalg. 

William Jacobsen, kasserer, oplyser, at der om kort tid kommer presseevents omkring 
projekt ”Bevæg dig for livet”, men at der ikke kan forventes tiltag før efter sommer-
ferien. 

Der er ingen spørgsmål til beretningen. 

Beretningen tages til efterretning. 

3. Aflæggelse og godkendelse af regnskabet for foregående regnskabsår. 

Regnskabet er ligeledes tilsendt medlemsforeningerne sammen med dagsorden forud 
for mødet. 

William indleder med at fremføre, at det er det første hele regnskabsår, hvor foreningen 
er kommet godt i gang med arbejdet og har haft et rimeligt indtægts-grundlag, og 
gennemgår kort posterne. 
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Der er ingen spørgsmål til regnskabet. 

Regnskabet godkendes. 

4. Indkomne forslag. 

William fremlægger bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, så formuleringen følger 
praktis. Der er ingen spørgsmål til forslaget, og der er enighed om de foreslåede 
vedtægtsændringer. 

Ib tinghøj Hansen, KHIF, fremlægger sit forslag om, at der ved afstemning ikke er krav 
om personlig fremmøde for det antal stemmer en given forening har i kraft af 
medlemsantal. William fremfører bestyrelsens synspunkt på, hvorfor man ønsker 
personlig fremmøde. Jens Peter Andersen, bestyrelsesmedlem, nævner muligheden for, 
at hver forening kun har én stemme, men det tilgodeser ikke de store foreninger, som 
han selv tilføjer. Lisbeth fremfører, at der ikke kan stå paraplyorganisationer, som anført 
i forslaget, fordi disse ikke kan være medlem af LIU, derimod kan flerstrengede 
foreninger, som eksempelvis KHIF, være medlem. Lars argumenterer for, at en vigtig 
sag helt sikkert kan opstampe et tilstrækkeligt antal repræsentanter fra en given 
medlemsforening, og at fremmøde af flere repræsentanter giver en større diversitet.  

Der stemmes ved håndsrækning. 

Forslaget fremsat af Ib, KHIF, er forkastet. 

5. Fremlæggelse af bestyrelsens økonomiske forventninger til indeværende regnskabs-
år, samt fastsættelse af kontingent. 

William fremlægger det i forvejen udsendte budget for 2019 ved at gennemgå de enkelte 
poster. 

Der spørges, om Lejre kommune giver tilskud til foreningen, hvilket William svarer 
benægtende på. LIU er fuldstændig uafhængig, men kan naturligvis søge Lejre kommune 
om midler til projekter. 

Bestyrelsen foreslår fastholdelse af nuværende kontingent kr. 2,00 pr. foreningsmedlem. 
Bestyrelsens forslag vedtages enstemmigt.  

6. Valg til bestyrelse m. v. 

På valg er: Kasserer William S. Jacobsen, som modtager genvalg. 

 Jens Peter Andersen, som modtager genvalg. 

 Merete Grunnet, som ikke genopstiller. 

 suppleant Laila B. Larsen, som modtager genvalg. 

 revisor Henrik Theill, som modtager genvalg. 

 revisorsuppleant Peter Rasmussen, som modtager genvalg. 

Der skal vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode. 



 
 

 
Side 3 af 3 

 

Flemming Nielsen (næstformand, Osted-Lejre Skytteforening) og Sascha Rasmussen 
(Hvalsø Gymnastikforening) stiller op. 

Der efterlyses endnu en suppleant til bestyrelsen. 

Alle, som genopstiller genvælges, og de 2 nye bestyrelsesmedlemmer Sascha Rasmus-
sen og Flemming Nielsen vælges. Lisbeth Hollerup (Sjov Senior Motion) vælges som 
suppleant. 

7. Eventuelt. 

Jens gennemgår mødekalenderen, som ligger på LIUs website, og der bliver sendt 
invitationer til hvert enkelt møde ud til alle medlemsforeningerne. 

Jens Peter tilføjer i forlængelse af sit indlæg inden generalforsamlingens afholdelse, at 
IFIL gerne kommer ud i foreningerne og orienterer om mulighederne. 

 

Jens takker dirigenten for indsatsen, og giver ordet til formanden for en afsluttende 
bemærkning. 

Lars afslutter mødet med en tak til Såby IF Fodbold for brug af lokaler og god forplejning 
og til de tilstedeværende for fremmødet. 

22 foreningsmedlemmer deltog i generalforsamlingen. 

Repræsentantskabsmødet afsluttes kl. 21.00. 

Referent: 
Lisbeth Hollerup 
Foreningssekretær, Sjov Senior Motion 


