Referat af Idrætsrådets Repræsentantskabsmøde 2019.
mandag den 4. marts 2019 kl. 19.00 i Silkeborg Sportscenter
I alt deltog 32 stemmeberettigede fra 17 medlemsforeninger. Der var repræsentanter
fra: Sejs/Svejbæk IF, Silkeborg Squash Klub, SIF, Gjern IF, Silkeborg Svømmeklub,
Silkeborg Dykkerklub, HA 85, Thorning IF, HASI, Silkeborg Orienteringsklub, Gjessø UF,
Silkeborg Motor Sport, Horn/Faarvang IF, SMT, Kjellerup IF, SG, Silkeborg Kajakklub.
Desuden var der repræsentanter fra Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, Kultur- og
Fritidsafdelingen og DGI.
Referat står med kursiv
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Ole Rasmussen blev foreslået og valgt. Ole konkluderede at Repræsentantskabsmødet var
lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne.
2. Bestyrelsens beretning
Idrætsrådets formand René Maretti gennemgik bestyrelsens årsberetning.
Efter beretningen gav Udvalgsformand Johan Brødsgaard status på mange af de ting der
arbejdes med i øjeblikket. Han kom blandt andet ind på følgende: Svømmesituationen,
Helhedsplan for Søholt, Plan for søbadene, Halanalyse vedrørende de selvejende haller,
Outdoor masterplan, Speedwaysituationen, Regatta, Fælles Ejendomsdrift vedrørende
hallerne, Kunstgræsbaner, Plan for kommende halprojekter, forventninger til det fremtidige
samarbejde med Idrætsrådet.
Flere foreningsrepræsentanter tog ordet i den efterfølgende debat ud fra følgende temaer:
Bekymring omkring manglende indflydelse og fordelingen af timer i en kommende svømmehal
på Søholt når den bliver en selvejende institution.
Ide til at en kommende Frivillighedsfest giver mulighed for alle for at deltage i perioder også
selvom det er en træningsaften.
Forslag om at tænke i alternative halstørrelser ved kommende projekter.
Ros til Kommunen for projektet omkring søbadene og ligeledes at Fælles Ejendomsdrift vedr.
hallerne forsøges flyttet tilbage til Kultur og Fritidsområdet.
Der blev spurgt lidt nærmere ind til Kommunens uddannelsespulje.
Efter de forskellige bemærkninger blev bestyrelsens beretning godkendt.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Idrætsrådets forretningsfører Eigil Rasmussen fremlagde det reviderede regnskab.
Regnskabet blev efterfølgende godkendt.
4. Forslag til kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
300 kr. for foreninger med under 400 aktive medlemmer
600 kr. for foreninger med 400-799 aktive medlemmer
900 kr. for foreninger med over 799 aktive medlemmer

Bestyrelsens forslag til kontingent blev godkendt
5. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår ændring af Idrætsrådets vedtægter
Dirigenten startede med at fastslå at iflg. de gældende vedtægter kunne
vedtægtsændringerne ikke godkendes på det ordinære Repræsentantskabsmøde da det
kræver at mindst 1/3 af de mulige stemmeberettigede fra foreninger stemmer ja til forslaget.
Da der kun var fremmødt 32 stemmeberettigede var det ikke en mulighed.
Erik Isager fra bestyrelsen fremlagde bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Forslaget
har være sendt ud til foreningerne til orientering. De væsentlige ændringer i forslaget er at
man ikke fremadrettet vælger suppleanter til bestyrelsen samt revisorsuppleant. Desuden
ønsker man at ændre vedtægterne så vedtægtsændringer fremadrettet kan vedtages hvis 2/3
af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for. Øvrige foreslåede ændringer er mest en
modernisering af de eksisterende vedtægter.
Efter forslagets fremsættelse og besvarelse af enkelte spørgsmål blev forslaget sat til
afstemning. Der var 25 stemmer for og ingen imod. Da det var mere end 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede der stemte ja, så kan vedtægtsændringerne endelig vedtages på et
ekstraordinært Repræsentantskabsmøde som blev fastsat til den 8. april 2019 kl. 17:00.
Idrætsrådet sørger for at udsende indkaldelse efter de nuværende vedtægter.
6. Valg til bestyrelsen
6.1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Erik Isager, SIF – modtager genvalg
Ejvind Svejstrup, Gjern IF – modtager ikke genvalg
Vibeke Degn, Them Svømmeklub – modtager ikke genvalg
Følgende blev foreslået:
Søren Warburg, HA85
Hans Henrik Hansen, SMT
Klaus Læborg, Horn/Faarvang IF
Malene Bruun Kristensen, Silkeborg Squash Klub
Erik Isager trak sin kandidatur, så der blev foretaget skriftlig afstemning mellem de fire
øvrige foreslåede kandidater.
Afstemningens resultat blev at Søren Warburg, Hans Henrik Hansen og Malene Bruun
Kristensen blev valgt for en toårig periode.
6.2. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for et år
Udgår hvis vedtægtsændringer vedtages
Idrætsrådet foreslog at suppleantposterne blev vakante. Det blev godkendt.
6.3. Valg af revisor for to år
Per Strunge er på valg
Per Strunge blev foreslået og genvalgt.
6.4. Valg af revisorsuppleant for et år
Udgår hvis vedtægtsændringer vedtages
Idrætsrådet foreslog at revisorsuppleantposten blev vakant. Det blev godkendt.
7. Eventuelt.
René takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer og dirigenten hvorefter dirigenten
erklærede Repræsentantskabsmødet for afsluttet.
Referent Eigil Rasmussen
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