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BILAG TIL DAGSORDEN VED REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2020. 
 
Valg til bestyrelsen 2020: 
 
Vedtægterne anfører: 
 
§4, stk.6. Valg, som skal foretages blandt medlemsforeningernes medlemmer:  
Formand samt kasserer, som skal have fornøden indsigt i det respektive område.  
Yderligere vælges op til 5 bestyrelsesmedlemmer, idet grupperne af medlemsforeninger med henholdsvis 
over og under 200 medlemmer sikres minimum 2 pladser hver, såfremt der er opstillet valgbare kandidater.  
 
I lige år vælges formanden samt op til 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.  
Formand Lars Dalsgaard (Kirke Hyllinge Idrætsforening) er på valg og modtager gerne genvalg. 
Næstformand Jens Nielsen (Hvalsø Idrætsforening Fodbold) er på valg og modtager gerne genvalg. 
Kurt Ettrup (Gevninge Idrætsforening) er på valg og modtager ikke genvalg. 
Flemming Nielsen (Osted-Lejre Skytteforening) er ikke på valg, men trækker sig fra bestyrelsesposten og 
opstiller i stedet som suppleant. 
 
Til de tre ledige pladser i bestyrelsen har der ud over Jens Nielsen p.t. meldt sig to kandidater: 
Michael Brink (daglig leder og PGA Head Pro i Ledreborg Palace Golf Club).  
Jens Erik Jensen (Gevninge Idrætsforening). 
Man kan melde sit kandidatur helt frem til valget afholdes. 
 
I ulige år vælges kassereren samt op til 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.  
Kasserer William S. Jacobsen (Formand for folkeoplysningsudvalget) er ikke på valg.  
Jens Peter Andersen (Osted Idrætsforening) er ikke på valg. 
Sascha Rasmussen (Hvalsø Gymnastikforening) er ikke på valg.  
 
Genvalg kan finde sted.  
Såfremt et medlem af bestyrelsen afgår uden for tur vælges en ny for 1 år.  
 
§4, stk.7. Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen for et år ad gangen. Suppleanter skal så vidt muligt 
vælges fra foreninger, som ikke er repræsenteret i bestyrelsen.  
Lisbeth Hollerup (Sjov Senior Motion) er på valg og modtager genvalg. 
Laila B Larsen (Hvalsø Skytteforening) er på valg. I stedet for Laila indstilles Jens Nielsen eller Michael 
Brink, hvis de ikke vælges ind i bestyrelse under punkt 6 samt Flemming Nielsen. 
Man kan melde sit kandidatur helt frem til valget afholdes. 
 
§4, stk.8. Repræsentantskabet vælger 2 revisorer, der afgår skiftevis hvert andet år.  
Henrik Theil (Langvad Gymnastikforening) er ikke på valg. 
Torben Olsen (Kirke Hyllinge Idrætsforening - KHIF) er på valg og modtager genvalg. 
 
For de 2 revisorer vælges én revisorsuppleant for et år ad gangen.  
Peter Rasmussen (Gevninge Idrætsforening) er på valg og modtager gerne genvalg. 
 
§4, stk.8. Bortset fra foreningen, formanden repræsenterer, kan ingen medlemsforening have mere end 
et medlem i bestyrelsen.  
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