Referat af årsmøde i idrætsrådet tirsdag d. 28. marts 2017 i Slangerup idræts- og
kulturcenter.
1. Valg af dirigent og referent:
Jørgen Fischer vælges til dirigent og konstaterer at mødet er varslet i god tid. Som
referent er Søren valgt.
2. Godkendelse af repræsentanter:
27 repræsentanter kan deltage i eventuelle afstemninger
3. Valg af stemmetællere:
Martin H. og Kaare vælges.
4. Bestyrelsens beretning:
Annelise Hansen holder årets beretning. Vedlægges sammen med referat.
Kommentarer fra salen:
Michael Stehr fra Slangerup badminton vil gerne have en introduktion af rådets
medlemmer.
Jesper Wittenburg præciserer at der også sidder to politisk valgte personer i
idrætsrådet. Foruden Jesper er det Morten Skovgaard.
5. Regnskab:
Anne-Lise Andersen uddeler og præsenterer regnskabet.
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår:
Kassereren foreslår at kontingentet på 250 kr fastholdes.
Camilla fra CK Viking foreslår at pengene kommer ud at arbejde bredt. Ikke kun for
børn og unge under 25. Laila fra Slangerup svømmeklub foreslår at bruge midler til at
sende trænere og ledere på kursus omkring børneattesten. Lars Møller fra Slangerup
fodbold mener også at idrætsrådet skal støtte bredt. Rikke fra Slangerup familiesvøm
foreslår at bruge midler til at få flere voksne foreningsaktive.
7. Valg til talentrådet:
Søren fremlægger kommisorium for talentrådets arbejde. For holdsport sidder i dag
Michael Hansen fra OAKS og for individuel idræt Kirsten Jensen fra Slangerup svøm.
Laila Holmskov fra Slangerup svøm vil gerne stille op som kandidat og uddyber sit
kandidatur.
Michael Hansen og Laila Holmskov vælges til talentrådet.
8. Indkomne forslag:
Ingen
Indlæg om lokalefordelingsregler ved Anders Munch Skovgren. Forslaget er pt i høring, og
medlemmerne opfordres til at komme med input. (udsendes sammen med referatet)
9. Valg af kasserer for 2 år
Forslag: Lis Lunn. Valgt.
Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Henrik på valg:
Kirsten på valg:
Helge på valg:
Flemming Zwickler fra bueskytterne vil stille op:
Michael Stehr fra Slangerup badminton vil stille op:

Lars Møller Slangerup fodbold vil stille op:
Stemmesedler uddeles. Der må optræde 4 navne på stemmesedlen. De 4 der får flest
stemmer vælges for to år. Kandidaten der bliver nummer 5 vælges for et år.
Valgt for 2 år:
Lars
Kirsten
Henrik
Helge
Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år
Flemming
10. Valg af 2 suppleanter: følgende stiller op:
Flemming Bjaler, CK Viking
Janne Jensen, Dalby idrætsforening
Michael Stehr, Slangerup badminton
Valgt er:
Janne
Michael
11. Valg af 1 revisor for 2 år
Karin bliver genvalgt
Valg af en revisorsuppleant for 2 år
Kurt bliver genvalgt.
12. Eventuelt
Camilla fra CK Viking opfordrer til at flere foreninger melder sig ind i idrætsrådet.
Bestyrelsen opfordres til at tage initiativ.
Morten Skovgaard ønsker den nye bestyrelse velkommen og understreger den nye og
væsentlige betydning idrætsrådet har fået.
Formanden uddeler gaver til dirigent og afgående bestyrelsesmedlemmer.

