Lejre Idrætsunion
Et forum for idrætten i Lejre Kommune

Referat af repræsentantskabsmøde
tirsdag, den 30. juni 2020 kl. 19.00
Fasaneriet, Ledreborg Palace Golf Club, Skottehusvej 12, 4320 Lejre

Næstformand Jens Nielsen indleder med at byde velkommen og uddele lister til registrering af
deltagerne samt takker for, at LIU kan afholde repræsentantskabsmøde i Fasaneriet.
Formand Lars Dalsgaard byder velkommen og oplyser, at repræsentantskabsmødet skulle have
været afholdt her på stedet i foråret, men det satte coronapandemien en effektiv stopper for. Lars
gennemgår programmet forud for det egentlige repræsentantskabsmøde og overlader ordet til
Rikke Hjulmand, Bevæg Dig For Livet.
Rikke orienterer om BDFL, samarbejdet med Lejre Kommune og tiltag rettet mod borgerne. BDFL
er for alle borgere i Lejre Kommune, men der er nogle fokusområder: Børn og unge uden for
fællesskabet, Børnefamilieforældre, Seniorer, Borgere med handicap, Borgere, der skal fastholdes
eller genskabe tilknytning til arbejdsmarkedet, Borgere med senhjerneskade eller psykisk sygdom,
som alle bliver beskrevet nærmere med beskrivelse af tilknyttede tiltag. En undersøgelse viser, at
inaktive ikke melder sig til sport, fordi de ikke er i form. Der har været mange gode tiltag på trods
af coronapandemien: nye aktiviteter og projekter er kommet til, sommerferieaktiviteter,
indendørs aktiviteter afholdes udendørs, BDFL-puljen, der er kommet flere foreningsmedlemmer i
2019. 56 sommeraktiviteter oprettet på kun 4 dage.
Der bliver gjort opmærksom på Stafet for Livet Borrevejle, som i år er omlagt til lokale ruter af
forskellig længde. Der er udarbejdet kort over hver rute. Den mangelfulde offentlige trafik bringes
på tale som en hindring for nogle for at kunne deltage i aktiviteter.
Marianne Høyer, DGI, fortæller om genstart af foreningsaktiviteterne efter Covid-19-nedlukningen. Det drejer sig om kommunikation, ekstern og intern, og ”maskinrummet”. Marianne viser
eksempler på skriftlig kommunikation til medlemmerne: råben (med versaler), kontante meddelelser om forbud (hvad må man så?), og giver eksempler på positiv tilgang: Den gode velkomst, gode
hilseritualer – hvordan gør man i foreningen? Hvad har medlemmerne savnet? Hvad glæder de sig
til? Tag fat i dem, som måske ikke kommer. ”Maskinrummet” består af en værktøjskasse
(vedtægter, organisering, elektroniske møder, kontingentstruktur, ansættelse og honorering af
trænere) og en platform (Hvad står vi for? Hvad for en forening er vi? Hvad vil vi være kendt for?
m.v.). Spændende nye muligheder under pandemien – nogle har droslet ned eller træner hjemme.
Find mere info på dgi.dk og dgi.dk/foreningsledelse.
På opfordring loves det viste powerpoint distribueret til deltagerne. Der gives ros for DGIs
onlinekurser.
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Lars starter med at byde velkommen tilbage efter coronanedlukningen og stiller nogle spørgsmål
omkring behov, ønsker og organisering. I LIU mener vi, at der er et behov for en idræts- og
facilitetspolitik eller -vision. I dag har Lejre UKF, FOU, Halbestyrelsen, LIU. Hvordan skal det være i
fremtiden? I Greve kommune er UKF nedlagt og de økonomiske midler bruges på et Idræts- og
Fritidssekretariat, som agerer som én indgang for foreningerne til kommunen. Lejre og Greve
kommuner kan ikke sammenlignes en til en, men vi kan lade os inspirere af Greve Kommunes
omlægning. Flere af mødedeltagerne tilslutter sig LIUs hensigt om at arbejde videre med en
omorganisering, som skal gøre det lettere at være frivillig.
William opfordrer medlemmerne at gå til LIU med problemer og udfordringer, for nu bliver der
lyttet, når LIU henvender sig til Lejre Kommune om noget.

Dagsorden:
1. Valg af stemmetællere, dirigent og referent.
Jens påstår, at Lisbeth, Sjov Senior Motion og suppleant LIU, har fået vredet armen rundt, så
hun har lovet at være referent. William har udset sig Thorbjørn Sode, Sjov Senior Motion og
Jette Brøndsted Weichardt, KHKS Håndbold, som stemmetællere, hvilket de indvilger i. Torben
Olsen, KHIF, foreslås som dirigent, og der er ingen andre kandidater. Alle vælges med applaus.
Torben konstaterer, at repræsentantskabsmødet er rettidigt indkaldt, og læser dagsordenen
op. Repræsentantskabsmødet skulle have været afholdt i foråret, men måtte udskydes på
grund af coronapandemien.
2. Beretning om LIUs virke i det forløbne år ved formand Lars Dalsgaard.
Beretningen er på forhånd udsendt sammen med den endelige dagsorden. Lars læser
beretningen højt og stopper for eventuel respons undervejs.
Lars tilføjer den skriftlige beretning, at LIU hidtil er kommet med ønsker og kommentarer til
Lejre Kommunens budget, når det blev fremlagt, i lighed med alle andre, men det kommer LIU
til at ændre på fremover. I stedet for at komme med en lang række ønsker vil LIU deltage i
prioriteringen i forbindelse med Lejre Kommunes budget.
I forbindelse med foreningsnetværk og herunder tennissamarbejdet oplyser Lars, at LIU har
fået tilbagemeldinger om, at tennisforeningerne er meget glade for det oprettede netværk og
de udarbejdede driftsaftaler. De fleste tennisforeninger benytter muligheden for, at Lejre
Kommune via tredjepart sørger for klargøring af banerne, kun en enkelt forening foretrækker
selv at klargøre og får udbetalt den aftalte tarif af kommunen. Thorbjørn Sode, formand for
Sjov Senior Motion, som også agerer tennisinstruktør, fortæller, at KHIF er godt tilfreds med
forårsklargøringen af tennisbanerne.
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I forbindelse med det nye bookingsystem bemærker Jette Brøndsted, KHKS Håndbold, at
mange foreninger mangler information om systemet. Jens gør opmærksom på, at Michail
Grunnet fra Hvalsø Gymnastikforening er superbruger i Conventus. Kurset for superbrugere
blev aflyst på grund af Covid-19.
Bestyrelsens beretning tages til efterretning.
3. Aflæggelse og godkendelse af regnskabet for foregående regnskabsår ved kasserer William
Jacobsen.
Regnskabet er udsendt på forhånd.
William starter med at beklage den ”store” afvigelse fra de budgetterede kontingentindtægter
på kr. 14. William gennemgår regnskabet punkt for punkt. Der er afsat kr. 5.000 på posten for
repræsentantskabsmøder, da der endnu ikke er modtaget regning herfor. Der er en samlet
afvigelse på kr. 74 i forhold til budgettet. Regnskabet udviser en ultimobeholdning på kr.
16.470,97.
Regnskabet godkendes med applaus.
4. Indkomne forslag.
Der er ikke indkommet forslag til behandling på repræsentantskabsmødet.
5. Fremlæggelse af bestyrelsens økonomiske forventninger til indeværende regnskabsår samt
fastsættelse af kontingent ved kasserer William Jacobsen.
William gennemgår det udsendte budget for 2020. Der er indgået ny sponsoraftale med Spar
Nord på kr. 8.000. Der kommer nye bestyrelsesmedlemmer, som afstedkommer udgifter til LIU
tøj. Budgettet udviser et overskud på kr. 8.000, hvilket svarer til den indgåede sponsoraftale.
Budgettet er til orientering.
Bestyrelsens forslag om fastholdelse af kontingent på kr. 2,00 pr. medlem i henhold til
indberetning til CFR for 2020 vedtages med klap.
6. Valg til bestyrelse m. fl. i henhold til vedtægterne.
Lars genvælges som formand uden modkandidater med applaus.
Flemming Nielsen har valgt at træde ud af bestyrelsen i utide, men vil gerne stille op til posten
som suppleant. Flemming begrunder sin beslutning med arbejdspres.
4 medlemmer meddeler deres kandidatur til de tre ledige bestyrelsesposter:
Jens Nielsen, Hvalsø IF Fodbold, genopstiller
Michael Brink, Ledreborg Palace Golf Club
Jens Erik Jensen, Gevninge IF
Inger-Lis Westergaard, Såby-Hvalsø Håndbold
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Jens, Michael og Jens Erik opnår flest stemmer med henholdsvis 14, 14 og 13 stemmer, og er
dermed valgt til bestyrelsen.
Lisbeth modtager genvalg og Flemming opstiller som suppleant, og der er ikke andre
kandidater. Begge vælges med applaus.
7. Eventuelt.
Intet til emnet.
Torben takker for god ro og orden og erklærer repræsentantskabsmødet for afsluttet.
Afslutning ved formand Lars Dalsgaard
Lars takker Kurt for indsatsen i bestyrelsen med en bemærkning om, at han jo har ”uniformen”, så
LIU kan måske stadig trække lidt på ham, hvilket Kurt nikker bekræftende til. Flemming får en kort
tak for sit arbejde i bestyrelsen, for han fortsætter jo som suppleant.
Lars takker de fremmødte for den aktive deltagelse.

22 medlemsrepræsentanter deltog i mødet.

Mødet afsluttet kl. 21.50.

Referent
Lisbeth Hollerup
suppleant LIU
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