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Referat af repræsentantskabsmøde 

torsdag, den 21. april 2022 kl. 19.00 

 

Deltagere: Lars Dalsgaard (KHIF), Jens Nielsen, (Hvalsø IF), William S. Jacobsen (Twostep Linedan-
cers), Jens Peter Andersen (Osted IF), Flemming Nielsen (Osted/Lejre Skytteforening), 
Lisbeth Hollerup (Sjov Senior Motion) og Inger Merete Sørensen (Sjov Senior Motion),  
alle LIU. 

 Torben Olsen, KHIF;  Michaeel Emborg, Såby Fodbold; Inga Steffensen, Sæby-Gershøj 
IKF; Henning Orsholt, Hvalsø Tennis Klub og HMBK 17; Jens Erik Jensen, Gevninge IF; 
Inger-Lis Westergaard, Såby Hvalsø Håndbold; Stine Carlé, EIF Ny Tolstrup;  Peter W. 
Rasmussen, Hvalsø Skytteforening; Jette Brøndsted, KHKS Håndbold.  

Næstformand Jens Nielsen byder velkommen og omdeler deltagerlister. Formand Lars Dalsgaard 
byder velkommen og takker Ida Dyhr, formand for Kultur, Fritid og Turisme (UKFT), og Rikke 
Hjulmand, projektleder for Bevæg Dig For Livet (BDFL), for at komme.  

Rikke Hjulmand orienterer blandt andet om en nyligt afsluttet DGI/DIF undersøgelse af udviklingen 
af medlemstal i idrætsforeninger. Medlemstallet er generelt faldet landet over, men på trods af 
Corona og nedlukninger er der sket en markant stigning i medlemstallene for idrætsforeningerne i 
Lejre Kommune. 

Det er vigtigt, at børn og unge introduceres til idræts- og foreningslivet så tidligt som muligt. Rikke 
nævner et pilotprojekt i Osted med gymnastikafdelingen som initiativtager, hvor præskolebørn har 
dyrket idræt én gang om ugen, og sommerindsatser med leg og bevægelse, camps m.v. 
Undersøgelser viser, at flere dyrker en eller anden form for idræt. Selvorganiseret idræt er 
fremherskende, antagelig på grund af coronaeffekten. Rikke har forslag til indsatsområder, som 
primært er for børn og seniorer.  

Rikke omtaler også en bog om handleplaner for idrætspolitik, kommunikation, hvor også en 
oplistning af idrætstilbud i Lejre Kommune vil være at finde. Bogen vil også være tilgængelig i en 
online udgave, som løbende vil blive holdt ajour.  

Ida Dyhr starter med at præsentere sig både privat og politisk og fortæller, at hun har haft en 
passion for fritidsområdet i mange år. Kommunen skal anerkende det store arbejde, de frivillige 
udfører, og det kan ikke gøres nok. Idræt er vigtigt, fordi man er lige på idrætsbanen, det giver 
fællesskab, trivsel, bedre indlæring, diciplin og ro i kroppen; foruden at det er sundt.  

De frivilliges arbejde er rigtig vigtigt og af stor værdi for de aktive idrætsudøvere, og derfor skal vi 
forsøge at gøre det bedre for de frivillige. 
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Flere deltagere mener ikke, det er blevet bedre for de frivillige, som kun har fået mere arbejde de 
seneste år. Foreningerne efterlyser et foreningssekretariat, som måske kun skal være en enkelt 
person, hvor foreningerne kan henvende sig om hjælp til eksempelvis krav i forbindelse med 
overnatningsarrangementer. William S. Jacobsen opfordrer til, at medlemsforeningerne bruger LIU 
til disse problemstillinger. 

Jette Brøndsted giver et eksempel på dårligt samarbejde mellem brugerne og Lejre Kommune, 
hvor der blev sat omrokeringer af depotindhold ned over hovedet på foreningerne. Jens Peter 
Andersen supplerer med, at inddragelse af brugerne giver ejerskab og langt større tilfredshed. 
Kommunikation med brugerne er rigtig vigtigt! 

Jens Nielsen påtaler de indførte besparelser på dels fodboldbaners vedligeholdelse i forbindelse 
med harmonisering af driftsaftaler og dels at besparelserne alene ramte to fodboldklubber.  

Hvorfor får musikskoleelever et langt større tilskud end idrætsudøvende børn? Det er langt hen ad 
vejen lovbestemt. Der er på den anden side ingen lov om, at kommunerne ikke må give tilsvarende 
tilskud til de idrætsudøvende. 

Problematikken omkring foreninger med egne lokaler og samspil med kommunen bringes på tale 
med flere eksempler fra Hvalsø Skytteforening. 

Foreningerne er bekymrede over, at en meget stor kapacitet, Ina Frederiksen, er stoppet i Center 
for Kultur og Fritid, og tilmed oplyser en mødedeltager, at Kim Jessing Pedersen også stopper. 

Dagsorden: 

1. Valg af stemmetællere, dirigent og referent. 

Jette Brøndsted og Henning Orsholt udpeges til stemmetællere. Torben Olsen foreslåes som 
dirigent og vælges uden modkandidater. Lisbeth Hollerup træder til som referent. 

Torben takker for valget og konstaterer, at repræsentantskabsmødet er indkaldt rettidigt. 

2. Beretning om LIUs virke i det forløbne år ved formand Lars Dalsgaard. 

Lars Dalsgaard fremlægger den på forhånd udsendte beretning. 

Han tilføjer, at unionen blev blankt afvist ved de første henvendelser til Lejre Kommune, men 
efter kommunen blev en del af DGIs projekt BDFL, begyndte der at ske noget. 

LIU vil have fokus på de mange frivillige, som foreningerne har mistet under Corona, og som 
ikke er kommet tilbage. 

Aktivitetstilskuddet til børn og unge følger nu antallet af medlemmer. Nu mangler vi at 
aktivitetstilskuddet til den enkelte bliver større. 
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Kontingenttilskud er kun til medlemsforeninger. Medlemskab koster kun kr. 2,- pr. medlem 
årligt, så kontingentet er til at overkomme for selv små foreninger. Kommunen vil muligvis 
supplere puljen, som i så fald vil betyde, at ordningen vil omfatte alle børn i Lejre Kommune.  

Jette Brøndsted spørger, hvor man søger kontingenttilskud. Det søges via LIUs website. 

Henning Orsholt spørger, om der ses på lokaletilskud. Der er meget stor forskel på, om man 
har egne lokaler eller benytter kommunens lokationer. Hvalsø Tennisklub betaler et urimeligt 
højt beløb for vand til banerne. Der er andre tennisforeninger, som har egen vandmåler på, og 
som ikke betaler for vand til banerne. Emnet bør tages op i tennisnetværket. 

Beretningen tages til efterretning. 

3. Aflæggelse og godkendelse af regnskabet for foregående regnskabsår ved kasserer William 
Jacobsen. 

Regnskabet ser anderledes ud end tidligere, fordi der ikke er opkrævet kontingent fra 
medlemsforeningerne i 2021. 

William gennemgår gennemgår posterne i det på forhånd distribuerede regnskab. 

Der er ingen spørgsmål til regnskabet. 

Regnskabet godkendes. 

4. Indkomne forslag. 

Ingen indkomne spørgsmål. 

5. Fremlæggelse af bestyrelsens økonomiske forventninger til indeværende regnskabsår samt 
fastsættelse af kontingent ved kasserer William Jacobsen. 

William gennemgår de enkelt poster i budgettet, som er udsendt på forhånd sammen med 
regnskabet. 

Der spørges til, hvad spormøder er. Det er de spor LIUs bestyrelsesmedlemmer arbejder i: 
politisk spor, medlemsspor, netværk og kommunikation,  

Bestyrelsen foreslår fastholdelse af årskontingent pr. medlem på kr. 2,00, hvilket vedtages 
enstemmigt. 

6. Valg til bestyrelse m. fl. i henhold til vedtægterne. 

Formand Lars Dalsgaard er på valg og genopstiller ikke. Lars foreslår Michaeel Emborg, Såby 
Fodbold. Michaeel præsenterer sig. Der er ingen andre kandidater, og Michaeel vælges med 
applaus. 

Næstformand Jens Nielsen er på valg og genopstiller. Lisbeth Hollerup er indtrådt i bestyrelsen, 
da Michael Brink udtrådte, og Lisbeth genopstiller til posten. Sekretær Jens Erik Jensen har 
valgt at stoppe sit engagement i bestyrelsen. Dermed er der tre ledige tillidsposter. 

Lars foreslår Niels Behr, KHIF forretningsudvalgsmedlem og tidligere formand for KHIF Fod-
bold og Inger-Lis Westergaard melder sig som kandidat. 
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Der foretages skriftlig afstemning, hvor 3 af de 4 kandidaters navne skal fremgå af 
stemmesedlen for at være gyldig. Der optælles 15 stemmesedler, hvoraf 1 blank. Stemmerne 
fordeler sig således. Jens: 14 stemmer, Niels og Lisbeth hver 13 stemmer og Inger-Lis 
Wstergaard 2 stemmer. Der trækkes lod mellem Niels og Lisbeth, som fik lige mange stemmer, 
om 1- og 2-årig periode. Niels er valg for 2 år og Lisbeth for 1 år. 

Inger Merete genopstiller som suppleant og Inger-Lis Westergaard melder sig som suppleant. 
Ingen andre stiller op som suppleant. Begge kandidater vælges med Inger Merete som første-
suppleant og Inger-Lis som andensuppleant. 

Såvel revisor Torben Olsen som revisorsuppleant Peter Rasmussen genopstiller og de vælges 
begge uden modkandidater. 

Den nye bestyrelse er: 

Formand: Michaeel Emborg, Såby Fodbold 

Kasserer: William S. Jacobsen, Twostep Linedancers 

Jens Nielsen, Hvalsø IF Fodbold 

Jens Peter Andersen, Osted IF 

Flemming Nielsen, Osted-Lejre Skytteforening 

Niels Behr, KHIF 

Lisbeth Hollerup, Sjov Senior Motion 

7. Eventuelt. 

Næstformand Jens Nielsen takker afgående formand Lars Dalsgaard for den store arbejds-
indsats i LIU og overrækker en gavekurv. 

Inga Steffensen, Sæby-Gershøj IKF, oplyser at Sæby-Gershøj Gamle Skole kan benyttes til 
mødeafholdelse uden betaling. 

Afslutning ved formand Lars Dalsgaard 

Lars Dalsgaard takker Torben Olsen for at agere dirigent, og der takkes for fremmødet. 

Afslutningsvis takkes Jens Erik Jensen for gode input i sin periode som sekretær i bestyrelsen. 

 

 

Mødet afsluttet kl. 21.40. 

Referent 

Lisbeth Hollerup  

bestyrelsesmedlem LIU 


